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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงกบั

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบเดิม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบาง

ซ่ือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 ห้องเรียน ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย

พิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั จากนั้นจบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็น

กลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง จาํนวน 1 ห้องเรียน (36 

คน) และกลุ่มควบคุมซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเดิม จาํนวน 1 ห้องเรียน (37 คน) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง แผนการจดัการเรียนรู้

ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง คาํในภาษาไทย และ

แบบวดัความสุขในการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ผล

การศึกษาพบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนสูงกวา่

กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: หอ้งเรียนกลบัทาง  การศึกษาบนัเทิง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความสุขในการเรียน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to compare the Thai language learning achievement result and 

happiness in learning of students in Grade 12. The concept used in learning arrangements is to create a flipped 

classroom with edutainment and a traditional one.  The sample group is the students in Grade 12 of 

Yothinburana School, Bangsue District, Bangkok.  By applying cluster sampling methods, the researcher 

considers similar classes, in terms of the Thai language scores.  After having assigned samples randomly, 

students are grouped in two experimental classes; 1) flipped classroom with entertainment (36 students), and 2) 

controlled classroom with traditional learning (37 students)  Instruments used in the research include a lesson 

planning for both classes, a language test about Thai words, a happiness measurement test of high school 

learning. The collected data is then analyzed by descriptive statistics and One-Way MANOVA. 

 The research results conclude that the flipped classroom with edutainment significantly achieves in 

learning the Thai language and happiness in learning more than the traditionally controlled class, at .05 level. 

 

KEYWORDS: Flipped Classroom,  Edutainment,  Achievement,  Happiness Learning 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเรียนรู้หลกัภาษามีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นการเรียนรู้กฎเกณฑต์่าง ๆ ในภาษาเพ่ือ

นําไปสู่จุดมุ่งหมายในการเรียนภาษา คือสามารถส่ือสารได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้ น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในสาระหลกัการใชภ้าษาไทยโดยเนน้ในเร่ืองของคาํและการใชค้าํเป็นอย่างมาก เพราะ คาํ

เป็นรากฐานสําคัญท่ีจะทําให้ใช้ภาษาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้ นเพ่ือให้การใช้ภาษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนจึง

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ือง คาํ เพ่ือท่ีจะไดส่ื้อสารอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีความสุขในการเรียนก็

เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีสาํคญัเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เพราะนกัเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีความสุข

จะเรียนไดดี้กวา่ ดงันั้นกระบวนการเรียนการสอนควรมุ่งท่ีจะพฒันานักเรียนอยา่งสมดุล เปิดโอกาสให้นกัเรียน

สามารถเลือกเรียนและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข (ลดัดา หวงัภาษิต. 2557: 4) อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการสร้าง

ความสุขในการเรียนจะเป็นส่ิงสาํคญั แต่จากการศึกษาพบวา่ผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) สาระหลกัการใชภ้าษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 เป็นสาระท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดในรายวิชาภาษาไทย (สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ. 2560: 6) สะทอ้นถึงปัญหาเรียนภาษาไทยในปัจจุบนั ทั้ งน้ีปัญหาหลกัของการเรียนหลกัภาษาไทย คือ 

เร่ืองของการใชค้าํซ่ึงนบัเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขยาก อาจเป็นเพราะการวางกฎเกณฑ์ในการใชภ้าษาท่ีมากเกินไปหรือ

เคร่งครัดเกินไป ทาํใหน้กัเรียนเบ่ือหน่ายภาษาไทยและคิดวา่ภาษาไทยเป็นภาษาท่ียาก (ศรีสุรางค ์พลูทรัพย.์ 2543: 

11-20) ส่งผลให้นกัเรียนไม่มีความสุขในการเรียน ขาดแรงจูงใจท่ีจะแสวงหาช่องทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลท่ี

ตามมาก็คือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่มาตรฐานและไม่มีความสุขในการเรียน 
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 ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนจึงควรคน้หาแนวคิดวิธีการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้หลกัภาษาไทยอยา่งเขา้ใจ

และมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ียึดหลกั สอนนอ้ย เรียนมาก มุ่งเน้นให้

นกัเรียนรักและสนุกกบัการเรียนรู้และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต โดยครูตอ้งมีทกัษะท่ีจะทาํให้

นกัเรียนรักการเรียนรู้ สนุกกบัการเรียนรู้ หรือกระตุน้ให้อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต (วิจารณ์ พานิช. 2556: 11; 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ 2558: 4-5) วิธีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง คือ การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 

โดยเป็นแนวคิดทางการจดัการศึกษาท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจและมีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนั ทั้ งน้ีห้องเรียน

กลับทาง (Flipped Classroom) มีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีกลับรูปแบบของการเรียนท่ีครูเป็น

ศูนยก์ลางของการเรียนการสอน จากท่ีเคยให้นกัเรียนเรียนเน้ือหาท่ีโรงเรียนและกลบัไปทาํการบา้นท่ีบา้น เปล่ียน

มาเป็นการให้นกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาท่ีบา้น และมาทาํการบา้นท่ีโรงเรียน กล่าวคือครูจะจดัเน้ือหาไวใ้นเวบ็ไซต์

หรือบล็อกต่าง ๆ ซ่ึงทาํเป็นรูปแบบของวิดีทศัน์ เพ่ือให้นักเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองท่ีบา้น และเม่ือนกัเรียนมา

โรงเรียน การเรียนในห้องเรียนจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจ เช่น การทาํกิจกรรมต่าง ๆ การ

ทาํแบบฝึกหัด การเล่นเกม หรือกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบน้ีเป็นการเรียนแบบกลบัทางจากแนวคิดแบบเดิมท่ี

ตอ้งเรียนเน้ือหาท่ีโรงเรียนและนาํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น โดยให้เรียนเน้ือหาท่ีบา้นดว้ยตนเอง แลว้นาํงานหรือ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาเรียนรู้เพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนร่วมกนักบัเพ่ือนซ่ึงครูจะเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและช้ีแจงในประเด็น

คาํตอบท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้นกัเรียนไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาท่ีโรงเรียนในการเรียนเน้ือหา แต่ใชเ้วลาให้เกิดคุณค่า โดย

การแปลงเน้ือหาความรู้ไปเป็นสาระหรือความเขา้ใจท่ีเช่ือมโยงกับโลกหรือกบัชีวิตจริง ซ่ึงช่วงเวลาฝึกหัดน้ี

นกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือจากครู (วจิารณ์ พานิช. 2556: 20-21 และสุรศกัด์ิ ปาเฮ. 2556: 3) 

 นอกจากน้ียงัมีแนวคิดทางการจดัการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจอีกแนวคิด คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ

การศึกษาบนัเทิง (Edutainment) ซ่ึงมาจากคาํว่า การศึกษา (Education) และ ความบันเทิง (Entertainment) เป็น

ลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนานและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ภายใตบ้รรยากาศของความสนุกสนานจากการผสมผสาน

ส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการดดัแปลงเน้ือหาภายในใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ท่ีผ่อนคลายดว้ยส่ิงบนัเทิง นอกจากน้ีการศึกษาบนัเทิงยงัเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีนกัเรียนประสบ

ดว้ยตนเอง ดว้ยหลกัการการเรียนอยา่งกระตือรือร้น การช่วยเหลือกนั การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเล่น 

และการมีส่วนร่วม โดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีวจิารณ์ พานิช (2555. 

3-4) กล่าววา่ การร่วมมือและความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วน

หน่ึงของการเรียนรู้ การศึกษาบนัเทิงจึงช่วยจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีความสุขในการ

เรียน และส่งผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 

 จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทาง

ร่วมกับการศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือมุ่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนสําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษา และเป็นแนวทางให้แก่ครู อาจารยแ์ละผูท่ี้สนใจ ได้นําไปปรับใช้กับการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยหรือวชิาอ่ืน ๆ ท่ีใชแ้นวคิดการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงเพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงกบัวธีิการจดัการ

เรียนรู้แบบเดิม 

 

3. สมมติฐานในการวจัิย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่ม

ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง แบบ Pretest – Posttest Control Group Design เป็นวิจัยท่ีมีกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 60-61) 

5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีศึกษาในโรงเรียนโยธิน

บูรณะ เขตบางซ่ือ จังหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 428 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซ่ือ จังหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียน

คณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ จาํนวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย

พิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั จากนั้นจบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็น

กลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 37 คน 

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 5.3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ วธีิการจดัการเรียนรู้ 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

  -  วธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง 

  -  วธีิการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

     5.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทย 

- ความสุขในการเรียน 

- วธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทาง

ร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง 

- วธีิการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 
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  -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

  -  ความสุขในการเรียน 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 5.4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง จาํนวน 4 แผน 

ไดแ้ก่ เร่ืองคาํไทยแทแ้ละคาํยืมจากภาษาต่างประเทศ ชนิดของคาํ การสร้างคาํ และความหมายของคาํ รวม 13 

คาบ คาบละ 50 นาที ใชเ้วลาทดลอง 8 สัปดาห์ การตรวจสอบคุณภาพโดยหาดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง

แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนกบัจุดประสงค์ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าดชันี

ความสอดคล้องไม่น้อยกว่า 0.5 ซ่ึงถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทั้ งปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 5.4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ตามวธีิการจดัการเรียนรู้แบบเดิม จาํนวน 4 แผน ไดแ้ก่ เร่ืองคาํไทยแท้

และคาํยืมจากภาษาต่างประเทศ ชนิดของคาํ การสร้างคาํ และความหมายของคาํ รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที ใช้

เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ การตรวจสอบคุณภาพโดยหาดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้

แต่ละแผนกบัจุดประสงค ์มีค่าดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าดชันีความสอดคลอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 0.5 ซ่ึงถือวา่มีความสอดคลอ้ง รวมทั้งปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 5.4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง คาํในภาษาไทย ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ตรวจสอบคุณภาพโดยหาดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้

คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์โดยเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้

เกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ซ่ึงถือวา่มีความสอดคลอ้ง รวมทั้งปรับปรุงรายการท่ีเหมาะสมตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นนําไปทดลองใช ้มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 -0.80 ค่าอาํนาจ

จาํแนก (r) ระหวา่ง 0.20 - 0.52 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 0.71 ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

 5.4.4 แบบวดัความสุขในการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้จิยัพฒันามาจาก

มาตรวดัความสุขในการเรียนสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของ สาํราญ สิริภคมงคล (2556) ซ่ึงอยู่

ในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น จาํนวน 49 ขอ้ ตรวจสอบคุณภาพ

โดยหาดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์โดยเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชเ้กณฑ์ค่าดชันีท่ีไม่น้อยกวา่ 0.5 ซ่ึงถือวา่มีความสอดคลอ้ง รวมทั้ง

ปรับปรุงรายการตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นนาํไปทดลองใชมี้ความเช่ือมัน่โดยใชส้มัประสิทธ์ิ

แอลฟา (α– Coefficient) เท่ากบั 0.94 แปลผลวา่ มีความเช่ือมัน่ในระดบัสูงโดยสามารถนาํไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและวดัความสุขในการเรียนก่อนการ

เรียน (Pretest) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง แลว้สอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงและแผนการจดัการเรียนรู้แบบเดิม ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ

สอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เม่ือเสร็จส้ินการสอนได้ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและวดั

ความสุขในการเรียนหลงัการเรียน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง 
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คาํในภาษาไทยและแบบวดัความสุขในการเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัเดียวกบัท่ีใช้

ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้  

5.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

สถิติพ้ืนฐานและการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียน

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทยและความสุขในการเรียนเพ่ิมข้ึนสูงกวา่กลุ่มควบคุมโดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่ม

ควบคุมต่างกนั 3.63 และ 0.71 ตามลาํดบั แสดงวา่กลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทาง

ร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนเพ่ิมข้ึนสูง

กวา่กลุ่มควบคุมท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเดิม อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัไม่สามารถสรุปไดว้า่การเพ่ิมข้ึนของคะแนน

เฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมน้ีเป็นการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หรือไม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชก้ารทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยสถิติ

ทดสอบความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขใน 

 การเรียน จาํแนกตามประเภทของกลุ่มและการวดั 

ตัวแปรตาม 

กลุ่มทดลอง (N = 36) กลุ่มควบคุม (N = 37) 

T1 T2 T1 T2 

�̅�𝑥 SD �̅�𝑥 SD �̅�𝑥 SD �̅�𝑥 SD 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 13.08 3.96 17.33 3.85 10.22 2.82 13.70 3.85 

ความสุขในการเรียน 3.68 0.29 4.52 0.34 3.71 0.57 3.81 0.55 

 

 จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน (Homogeneity of Covariance Matrices) 

โดยใชส้ถิติ Box’s M เป็นสถิติในการทดสอบ พบวา่ เมตริกซ์ของความแปรปรวนร่วมของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง

กนั (Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06) และเม่ือทดสอบความเท่าเทียมกนัของความ

แปรปรวนของตวัแปรในแต่ละตวัแปรตามระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระดว้ย Levene’s Test ผลการทดสอบพบว่า

ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนมีความแปรปรวนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวธีิการ

จดัการเรียนรู้อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = .03 , p = .86 และ F = 1.68 , p = .20 ตามลาํดบั) และเม่ือ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามโดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรตามระหว่าง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 (Approx. Chi-Square = 204.94 , df = 2 , p = .00) ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองตน้ของการทดสอบความ

แปรปรวนตวัแปรพหุนาม 
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทาง

ร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียน สูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการพิจารณาตามรายตวัแปร พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (df = 1 , F = 16.21 , p = .00) อีกทั้งความสุขในการเรียนของกลุ่ม

ทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (df = 1 , F = 43.89 , p = .00) ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุข 

 ในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการจดัการ 

 เรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงกบักลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 

  

 

 

Effect Multivariate Tests Value F Hypothesis df Error df p-value 

วธีิการ

จดัการ 

เรียนรู้ 

Pilai’s Trace .43 26.00* 2.00 70.00 .00 

Wiks’ Lambda .57 26.00* 2.00 70.00 .00 

Hotelling’s Trace .74 26.00* 2.00 70.00 .00 

Roy’s Largest Root .74 26.00* 2.00 70.00 .00 

Test of Between-Subjects Effects 

แหล่งความ

แปรปรวน 
ตัวแปรตาม 

Sum of 

Squares 
df Mean Square F p-value 

วธีิการ

จดัการ 

เรียนรู้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาไทย 
240.52 1 240.52 16.21 .00 

ความสุขในการเรียน 9.21 1 9.21 43.89 .00 

ความคลาด

เคล่ือน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาไทย 
1053.73 71 14.84   

ความสุขในการเรียน 14.90 71 .21   

รวมทั้งหมด 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาไทย 
18817.00 73    

 ความสุขในการเรียน 1285.17 73    

Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06 

Lervene’ Test :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย F = .03 , p = .86 

  ความสุขในการเรียน  F = 1.68 , p = .20 

Bartlett’ Test of Sphericity : Approx. Chi-Square = 204.94 , df = 2 , p = .00 

หมายเหตุ : * p < .05 
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7. อภิปรายผล  

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง ในหวัขอ้ผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทาง

ร่วมกับการศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษา

บนัเทิง หลงัการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานในการ

วิจยัและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรัฐพล ประดบัเวทย ์(2560: 39-47) ท่ีพบวา่ นิสิตรายวิชาชีพครูท่ีเรียนดว้ย

การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทางมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบัเทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาศูนยก์ารศึกษาบนัเทิงเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา โดยเรียนดว้ยตนเองกบัส่ือศึกษา

บันเทิงท่ีสร้างข้ึน ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน์ ผลการวิจยัพบว่าคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษามีทศันคติต่อ

ศูนยศึ์กษาบนัเทิงอยูใ่นระดบัมาก 

 จากผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง 

สามารถช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสุขในการเรียนได ้เน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ ดงัน้ี 

 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง มุ่งเน้นให้นักเรียน

สร้างสรรค์องค์ความรู้ดว้ยตวัเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละคน โดยใชส่ื้อการ

เรียนรู้ท่ีผสมผสานความบันเทิงท่ีครูจัดให้ผ่านส่ือเทคโนโลยีอย่างหลากหลายประเภท ทาํให้นักเรียนเกิดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนท่ีมากข้ึนกวา่การจดัการเรียนรู้แบบเดิม อีกทั้งการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงยงัเป็นลกัษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอยา่ง

อิสระทั้ งด้านความคิดและวิธีปฏิบติัซ่ึงแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผูป้้อนความรู้ให้นักเรียนใน

ลกัษณะของครูเป็นศูนยก์ลาง สอดคลอ้งกบัวจิารณ์ พานิช (2556: 30-34) และ สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556: 7-8) ท่ีไดก้ล่าว

วา่ห้องเรียนกลบัทางช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา โดยนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง

ร่วมกับการศึกษาบนัเทิงมีผลสัมฤทธ์ิและเกิดความสุขในการเรียนท่ีมากกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบเดิม 

 2. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้

ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยท่ีนกัเรียนไม่มีความรู้สึกเครียดและเบ่ือหน่ายจากการ

เรียน ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ จากความสนุก โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนท่ีสูงข้ึน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นท่ี 2 ขั้น

เพ่ิมพูนประสบการณ์ ขั้นท่ี 3 ขั้นสํารวจรอบรู้ ขั้นท่ี 4 ขั้นจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่ืนเริง ขั้นท่ี 5 ขั้น

สร้างสรรคห์รรษา และขั้นท่ี 6 ขั้นประเมินผล การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกความบนัเทิง นักเรียนจะไดเ้รียนรู้

ภายใตบ้รรยากาศของความสนุกสนานจากการผสมผสานส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการดัดแปลงเน้ือหา



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1782 

ภายในให้เหมาะสม ทาํให้บรรยากาศการเรียนรู้ผ่อนคลายดว้ยส่ิงบนัเทิง มีความสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงท่ีนกัเรียนประสบดว้ยตนเอง การนาํการศึกษาบนัเทิงมาใชเ้สริมในการจดัการเรียนรู้ ส่งผลให้

การจัดการเรียนรู้นั้ นมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 161-171) ท่ีได้นํา

การศึกษาบนัเทิงมาใชร่้วมกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริม

ความฉลาดทางอารมณ์ดว้ย I-DU-EQModel ผลการวิจยัพบวา่ความฉลาดทางอารมณ์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ฯ สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามการเรียนการสอน

แบบปกติอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ีฟรานเซสกา และคณะ (Francesca; et al. 2012: 1377-

1385) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา : การสร้างความรู้

ดว้ยตวัเองผ่านการจดัการเรียนรู้แบบการศึกษาบนัเทิงสําหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน ผลการวิจยัพบว่าการ

จัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทิงสําหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้และ

แรงจูงใจในการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง

ร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงช่วยใหน้กัเรียน มีความสุขในการเรียน และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การจดัการเรียนรู้ท่ีใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัทางเป็นฐาน ครูตอ้งหมัน่ตรวจสอบนักเรียนวา่ได้

ศึกษาวีดิทัศน์มาก่อนการเรียนหรือไม่ เน่ืองจากถา้นักเรียนไม่ได้ดูวีดิทศัน์มาก่อน นักเรียนอาจจะยงัไม่เขา้ใจ

เน้ือหาจึงทาํใหไ้ม่สามารถทาํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนได ้ทั้งน้ีครูอาจใชก้ารเสริมแรงทางลบ เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค ์โดยแจง้นกัเรียนล่วงหนา้วา่นกัเรียนท่ีไม่ไดดู้วดิีทศัน์มา จะตอ้งแยกไปเรียนนอกชั้นเรียน หรือตอ้งทาํใบ

งานเพ่ิม เพ่ือท่ีนกัเรียนจะไดดู้วดิีทศัน์มาก่อนในคร้ังต่อไป 

(2) วดิีทศัน์ท่ีครูสร้างโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงแลว้ใหน้กัเรียนไดไ้ป

ศึกษาดว้ยตนเอง ตอ้งกระชบัและไม่ยาวมากเกินกวา่ 20 นาที ถา้เน้ือหาในเร่ืองท่ีครูบรรยายในวดิีทศัน์มากอยูแ่ลว้ 

ครูควรนําตวัอย่างมาอธิบายในชั้นเรียนแทน และบรรยายเฉพาะประเด็นสําคัญ เพราะวีดิทัศน์จะได้ไม่ยาว

จนเกินไป นอกจากน้ีการนาํเพลงมาใชใ้นวีดิทศัน์ ครูควรเลือกทาํนองเพลงท่ีเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน และ

เป็นเพลงท่ีนกัเรียนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะนกัเรียนจะไดคุ้น้เคยกบัทาํนองเพ่ือท่ีจะร้องแบ่งจงัหวะไดถู้กตอ้ง 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) จากผลการวจิยัพบวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง ทาํ

ให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงข้ึนกวา่การจดัการเรียนรู้แบบเดิม ดงันั้นครูควร

นาํการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึง

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกรายวชิา โดยเฉพาะรายวชิาท่ีมีเน้ือหากบัเวลาเรียนไม่สอดคลอ้งกนั กล่าวคือมี

เน้ือหาท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้เป็นจาํนวนมากแต่เวลาท่ีเรียนในชั้นเรียนมีนอ้ย ครูสามารถนาํการจดัการเรียนรู้น้ีไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึนและมีความสุขในการเรียนมากข้ึน 
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(2) ควรมีการศึกษาวิจยั โดยนําการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษา

บนัเทิง ไปใชค้วบคู่กบัวิธีการจดัการเรียนรู้หรือเทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้กิจกรรมในชั้นเรียนมีความ

หลากหลายมากข้ึนและเกิดการพฒันาแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

(3) ควรมีการศึกษาโดยนาํการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง

ไปศึกษาเพ่ิมเติมวา่การจดัการเรียนรู้น้ีสามารถส่งผลใหน้กัเรียนเกิดทกัษะและพฤติกรรมใดไดอี้ก เพ่ือนาํไปใชใ้น

การแกปั้ญหาท่ีพบในชั้นเรียนต่อไป เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เน่ืองจากนกัเรียนจะตอ้งรับชมส่ือท่ีครู

จัดไวใ้ห้ และนําส่ือการเรียนรู้มาแบ่งปันกับเพ่ือนในกลุ่มท่ีครูสร้างไวใ้ห้ ทักษะความริเร่ิมสร้างสรรค์และ

นวตักรรม เน่ืองจากนกัเรียนตอ้งสร้างสรรคส่ื์อการเรียนรู้ข้ึน หรือทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และ

ภาวะผูน้าํ เน่ืองจากกิจกรรมในชั้นเรียนส่วนใหญ่นกัเรียนจะไดท้าํกิจกรรมกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้คือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ                        

(1) แผนการจดัการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ (3) แบบประเมินการอ่านจบัใจความ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชส้ถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจัย 

พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) คิดเป็นร้อยละ 84.5 อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กําหนดไว ้และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านจบัใจความภาษาไทย 
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ABSTRACT 

                 The purposes of this study were comprised of 2 issues (1) to study the learning achievement and (2) 

to compare Thai reading comprehension achievement of Prathomsuksa 4 students between pre-test and post-test 

by using CIRC ( Cooperative Integrated Reading and Composition) .  The population in study consisted of 12 

students in a section of Prathomsuksa 4 who were studying in the first semester in the academic year of 2018 

from Wat Khun Innimit school Under Patthalung Primary Education Service Area Office 1.  The research 

instruments were (1)  lesson management plan (2)  learning achievement test and (3)  evaluation form on Thai 

reading comprehension. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing 

by Non Parametric on Wilcoxon Signed-Ranks Test.  The results found that (1)  Thai reading comprehension 

achievement of Prathomsuksa 4 students by using CIRC ( Cooperative Integrated Reading and Composition) 

was 84.5%  based on the assumption and ( 2)  Thai reading comprehension achievement of Prathomsuksa 4 

students by using CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) the post test score was higher than 

pre-test at the statistical significant level of .05. 

 

KEYWORDS:  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), Learning Achievement, Reading  

 Thai Comprehension  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวฒันธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจ

และความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํให้สามารถประกอบกิจธุรกิจการงานและการดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่าง

สันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพฒันา

ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการนําไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ไดก้าํหนดใหส้าระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง โดยประกอบดว้ย 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู

และการพูด สาระหลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตร นอกจากจะมุ่งเน้นพฒันาทกัษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ยงัมีจุดเน้นสําคญัอีก

หลายประการ เช่น การใชภ้าษาเพ่ือทาํความเขา้ใจเร่ืองราว การจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน การใชภ้าษาในการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั เป็นตน้ ดงันั้น การเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็นทกัษะการใชภ้าษาท่ีตอ้งฝึกฝนใหเ้กิด

การชาํนาญ หากผูเ้รียนมีทกัษะการใชภ้าษาดงักล่าว จะช่วยให้สามารถรับรู้ขอ้มูลการเรียนรู้ไดดี้ สามารถเลือกใช้
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คาํเพ่ือเรียบเรียงความคิด ความรู้ไดเ้หมาะสม ตลอดจนเลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพทางกฎเกณฑ ์

ความหมาย กาลเทศะและบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

 การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า มีคะแนนเฉล่ีย 74.57 เม่ือเทียบกบัเป้าหมายของโรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร ท่ีกาํหนด

ไวร้้อยละ 75 ต ํ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้(โรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร,2560) และจากกการรายงานการพฒันา

คุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร พบวา่ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ี 2 มาตรฐานท่ี 

5 ผูเ้รียนมีความรู้และมีทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าเฉล่ียร้อยละ 60 อยูใ่น

ระดบัคุณภาพพอใช้ เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบแรกในมาตรฐานท่ี 5 พบว่า สถานศึกษาไม่มีการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลดงักล่าวทาํ

ให้ทราบถึงปัญหาท่ีเป็นปัจจัยสําคญัเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เก่ียวกบัตวัครูใชว้ธีิการสอนแบบเดิม ๆ ยดึครูผูส้อนเป็นจุดศูนยก์ลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ใชกิ้จกรรมเด่ียว

หรือกิจกรรมทั้งชั้นเรียนในการเรียนรู้ ดา้นนกัเรียนมีปัญหาในดา้นการอ่าน คือ อ่านหนงัสือชา้ อ่านไม่ออกและ

สรุปสาระสาํคญัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้จาํหลกัเกณฑใ์นการจบัใจความสาํคญัไม่ได ้เป็นเพราะขาดทกัษะ

พ้ืนฐานในการสรุปสาระสาํคญัในเน้ือหาท่ีเรียนรู้ไม่เขา้ใจไม่สามารถรวบยอดความรู้ความคิดได ้จึงเป็นสาเหตุให้

ผูเ้รียนไม่อยากอ่านหนงัสือจึงไม่มีนิสัยรักการอ่าน และส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการสอนท่ีขาดความหลากหลาย

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตวัผูเ้รียน จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร ประกอบ

กบัการศึกษาวิธีจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(CIRC) ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีคละความสามารถของนกัเรียน ร่วมกนัเรียนรู้เป็นทีมและคู่ ผูเ้รียนมีโอกาสรู้ผลของ

การเรียนรู้ทันทีจากการทดสอบย่อย ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการอ่านในภาษาไทยของ

นกัเรียน ซ่ึงวธีิการน้ี จะช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตรไดดี้ 

เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ หลายดา้นทั้งทางกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 

ดงันั้น นกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถใชภ้าษาไทยไม่เท่าเทียมกนั และ เพ่ือการจดัการเรียนการสอนใหแ้ต่ละคน

ไดช่้วยเหลือกนัตามศกัยภาพ มีความเขา้ใจในพ้ืนฐานของแต่ละคน และเป็นการแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนซ่ึงจะมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน  

 จากความเป็นมาและความสาํคญัการจดัการเรียนรู้ วชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความผูว้จิยัจึงไดน้าํ

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) มาปรับใชใ้นการสอนอ่านจบัใจความภาษาไทยของนักเรียน ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใน เร่ืองการอ่าน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่าน

จบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)  
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3. สมมติฐานในการวจัิย 

   (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไปเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 

                  (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                       ตวัแปรตน้                                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)

โดยผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง จะนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัควน

อินทร์นิมิตร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 12 คน 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

                            เม่ือ T1     แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

                                   T2     แทน   การทดสอบสอบหลงัเรียน 

                                   X      แทน   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) 

 

 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

(CIRC) 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

เร่ือง การอ่านจบัใจความ 
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  5.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มี

นกัเรียน 12 คน  

    5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) 

ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

                    5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)  และระยะท่ี 3 

วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

                     (1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  เร่ือง การอ่านจับใจความ ได้ดาํเนินการสร้างจาก

การศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของเน้ือหาและแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 จนนํามาสู่การกาํหนดสาระการเรียนรู้ จาํนวน 3 หน่วยการเรียน จาํนวน 17 ชั่วโมง จากนั้นนําเสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23  

     (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความ ได้

ดาํเนินการสร้างโดยกาํหนดโครงสร้างของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจบั

ใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัเรียน

กลุ่มเดียวกนั จากนั้นนาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ือง การอ่านจบัใจความ เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective 

Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ตรวจสอบแบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.32 –

0.81และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.48 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้ ง

ฉบบัโดยใชสู้ตรโลเวท (Lovett) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90  

                     (3) แบบประเมินการอ่านจบัใจความ ไดด้าํเนินการสร้างแบบประเมินการอ่านจบัใจความ โดยมี

ประเด็นในการประเมิน 4  ขอ้ ไดแ้ก่ การตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร บอก

ความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่าน บอกขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน และ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยใชเ้กณฑ์การ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไปเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจเพ่ือประเมินความ

ถูกตอ้งเหมาะสม ไดค้่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52  

               5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินการอ่านจบัใจความ และ

แบบทดสอบวดัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้กับประชากร คือ นักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดัควนอินทร์นิมิตร สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต  1 
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  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

           (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

           (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การคน้หา การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) คิดเป็นร้อยละ 84.5 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนด 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)  

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนหลงัเรียน ระดบั 

สอบก่อน

เรียน (30) 

อ่านจบั

ใจความ 

(20) 

รวม 

(50) 
ร้อยละ 

สอบหลงั

เรียน (30) 

อ่านจบั

ใจความ

(20) 

รวม 

(50) 
ร้อยละ 

 

1 18 9 27 54.0      24 16 40 80.0 ดีมาก 

2 21 12 33 66.0 26 18 44 88.0 ดีมาก 

3 25 13 38 76.0      29 19      48 96.0 ดีมาก 

4 23 11 34 68.0      27      18      45 90.0 ดีมาก 

5 20 10 30 60.0 26 17 43 86.0 ดีมาก 

6 19 8 27 54.0 25 16      41 82.0 ดีมาก 

7 18 9 27 54.0 25 16      41 82.0 ดีมาก 

8 16 7 23 46.0 23 15      38 76.0 ดี 

9 18 12 30 60.0 24 15      39 78.0 ดี 

10 20 11 31 62.0 26 18      44 88.0 ดีมาก 

11 17 10 27 54.0 24 17 41 82.0 ดีมาก 

12 18 13 31 62.0 25 18 43 86.0 ดีมาก 

   ค่าเฉล่ียรวม 84.5 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านจับใจความ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.5  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาไทย  เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการ

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาภาษาไทย  เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) 

และหลงัเรียน (Post-test)  

การทดสอบ N คะแนนเตม็ μ σ di  z 

ก่อนเรียน 12 30 13.83 2.55 
12.42 .000* 

หลงัเรียน 12 30 38.90 3.67 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อน

การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

7. อภิปรายผล  

 7.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) จากผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา

ภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) 

อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.5 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC)ไดผ้่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็นระบบผูเ้รียนไดรั้บการฝึก

ปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง และไดรั้บการปรับปรุงแก้ไขเม่ือมีขอ้บกพร่องทุกคร้ัง  จึงทาํให้นักเรียนมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) เป็นวิธีการสอนท่ีคละความสามารถของนกัเรียน 

ร่วมกนัเรียนรู้เป็นทีมและคู่ ผูเ้รียนมีโอกาสรู้ผลของการเรียนรู้ทนัทีจากการทดสอบยอ่ย ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการอ่านในภาษาไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธิดา ทิพยสุ์ข  (2556) ศึกษาการพฒันาผล

การเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค CIRC ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนอยูใ่นระดบัดีมากร้อยละ 85.3 

 7.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CIRC) พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อน

การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถใชภ้าษาไทย

ไม่เท่าเทียมกัน และ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้แต่ละคนได้ช่วยเหลือกันตามศักยภาพ มีความเขา้ใจใน

พ้ืนฐานของแต่ละคน และเป็นการแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียนซ่ึงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยังานวิจยัของกรุณา ปางวิภาค (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาภาษาไทย  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค CIRC กบัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค SQ4R ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

                       (1) ครูผูส้อนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนให้เหมาะสมกบัการทาํกิจกรรมกลุ่มเพ่ือท่ีจะให้

นกัเรียนในชั้นเรียนไดช่้วยเหลือและร่วมมือกนัในการเรียนรู้ 

 (2) ครูผูส้อนตอ้งมีการจดัเรียงลาํคบัเน้ือหาตามขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (CIRC) เพ่ือใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

     (1) ควรมีการศึกษาการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ(CIRC) ในระดบัชั้นอ่ืนๆและ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครู
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ครู 

ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัขอนแก่น  จาํนวน712 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตาราง 

Krejcie & Morgan  เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค่าสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายโดยวธีิของเพียร์สนั (Pearson  Product  Moment  Correlation ) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

               1. บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นบทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

รองลงมาคือ ดา้นบทบาทในการบริหารงบประมาณและการเงิน ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัตํ่าสุดคือ ดา้นบทบาท

เก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

 2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีแรงจูงใจสูงสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดา้น

การยกยอ่งนบัถือส่วนดา้นท่ีมีแรงจูงใจตํ่าสุดคือ ดา้นลกัษณะของงาน 

 3. บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อยูใ่นระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

คาํสําคญั: บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู, อาชีวศึกษา 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the relationship between the role of college administrators 

and teachers’ motivation for working in the colleges under The Department of Khon Kaen Provincial Vocational 

Education.   The sample group consisted of 712 teachers in the colleges under The Department of Khon Kaen 

Provincial Vocational Education who were selected through a proportionate random sampling, and sample group 

size was decided in accordance with Krejcie & Morgan’ s Table (1970) .   The research tool was a 5- level rating 

scale questionnaire.  The collected data were analyzed by mean of using arithmetic mean, standard deviation and 

Pearson  Product  Moment  Correlation. 

The findings show that: 

1)  The role of college administrators which affect teachers’  motivation in the colleges under The 

Department of Khon Kaen Provincial Vocational Education, overall, was at a “high” level.  When each aspect of 

the role played by the administrators was scrutinized separately, it was found that the aspect of organizing student-

centered learning activities has been practiced at the “ highest”  level.   Next in the order of significance was the 

administrators’  role in the management of finance and budget, whereas their role in the aspect of educational 

quality assurance was practiced at the “lowest” level. 

2) The motivation that caused teachers in the colleges under The Department of Khon Kaen Provincial 

Vocational Education to work, overall, was at a “ moderate”  level.   When each aspect of the motivation was 

scrutinized separately, it was found that taking responsibility for their duty was their “highest” level of motivation, 

while winning respect of other people was their second level of motivation and job description was their least 

level of motivation. 

3) The college administrators’ role has a “moderate” level of positive relationship with work motivation 

of the teachers  at the .01 level  of significance. 

 

KEYWORDS: College Administrators’ role, Work Motivation, Department of Vocational Education 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การจดัการศึกษาเก่ียวกบัอาชีวศึกษา นบัไดว้า่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงเห็นไดจ้ากพระราชบญัญติั

อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 กล่าวถึง การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพฒันากาํลงัพลในดา้นวิชาชีพ

ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมพลงัเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมา

พฒันาเพ่ือการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะเตม็สามารถนาํไปประกอบอาชีพใน

ลกัษณะผูป้ฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ(พระราชบัญญติัอาชีวศึกษา พ.ศ.2551)อาชีวศึกษาได้รับการ

กล่าวถึงมากข้ึน เม่ือการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ไดรั้บการส่งเสริมและมีอตัราการ

ขยายตวั แรงงานท่ีตอ้งการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2550-2555) อาชีวศึกษามี
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ความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีอิทธิพลต่อความมัน่คงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม (กฤษมนัต ์

วฒันาณรงค,์ 2554) 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทในการกาํหนดนโยบายของสถานศึกษา  จดัโครงสร้างสถานศึกษา  

และเป็นผูน้าํทางวิชาการ  มีทกัษะความคล่องตวัในการบริหารงานดา้นวิชาการ  การบริหารงานบุคลากร  การ

บริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานทัว่ไป  สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร  และส่งเสริมสนบัสนุนพฒันา

บุคลากรในการจดัทาํวิจยั  จดัการทรัพยากรในชุมชนเพ่ือก่อประโยชน์ให้กบัสถานศึกษา  สร้างความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน  เพ่ือพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ (ณัฐธยาน์  โพธ์ิชาธาร, 2553)   โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นบุคคล ซ่ึงมีบทบาทเป็นผูน้าํสามารถควบคุม  และดูแลการดาํเนินงานการบริหารจดัการภายใน

สถานศึกษาให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีวางเอาไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (วงษ์เดือน  ทองคาํ, 2556)  ซ่ึงมี

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา อนัประกอบดว้ย  1.  บทบาทในการบริหารงานบุคคล 2.  

บทบาทในการบริหารงบประมาณและการเงิน  3.  บทบาทเก่ียวขอ้งกบการประกันคุณภาพทางการศึกษา  4.  

บทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  5. บทบาทในการพฒันาวชิาชีพครู(ธีระ  รุญเจริญ,  2546)  จะ

เห็นไดว้่า  บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา  นับว่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อองคก์ร ท่ีจะตดัสินใจในการพฒันา

และนาํพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เดินหนา้  เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

 ในสภาพปัจจุบนัแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษายงัอยู่ในระดับไม่มากเท่าท่ีควรอนัเห็นไดจ้าก

ปัญหา การลาออกของบุคลากรทางการศึกษา  การขาดความมัน่คงและกา้วหน้าในการทาํงาน ประสิทธิภาพใน

การทาํงานของบุคลากรทางการศึกษายงัไม่สูงเท่าท่ีควรอนัเน่ืองมาจากขาดความกระตือรือร้นและความตั้งใจใน

การทาํงานรวมไปถึงปัญหาอ่ืนๆอีกมากมายท่ีส่งผลมาจากแรงจูงใจในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ ชลดา  สมคัรเกษตรการ (2559) ทาํการศึกษา แนวทางส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ในจงัหวดั

นครสวรรค์ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของครูในจงัหวดันครสวรรค ์สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 42 โดยรวมมีสภาพ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ดว้ยเหตุน้ีคุณภาพการทาํงานของบุคลากรท่ีจะทาํให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายไดน้ั้นตอ้งอาศยัการบริหารจดัการองคก์ร ซ่ึงหมายถึงมีแรงจูงใจในการทาํงานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสาํคญัในการทาํงานของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรแต่ละคนมีแรงจูงใจในการทาํงานเพ่ือหวงัไดเ้งินเดือน

สูงข้ึนเป็นค่าตอบแทน แต่บางคนอาจมีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ีไดเ้ขา้ไปทาํงานร่วมกนัหรืออาจไดต้าํแหน่ง

สูงข้ึน ซ่ึงแรงจูงใจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั แต่ถา้หากบุคลากรในองคก์ารไดรั้บแรงจูงใจ

ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น เกิดความร่วมมือกนัในการทาํงาน สามารถทาํให้บรรลุถึง

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหัวหนา้สถานศึกษาซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี  และบทบาทสาํคญัใน

การบริหารและสําคญัต่อองคก์รในลกัษณะท่ีเป็นศูนยร์วม ท่ีแสดงออกในบทบาทต่างๆ  รวมไปถึงการสรรหา

บุคคลท่ีดีท่ีสุดในการเขา้ร่วมทาํงาน ตลอดจนสามารถทาํใหบุ้คคลหรือเจา้หนา้ท่ีในองคก์รร่วมมือกนัปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจตลอดจนสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ทาํงานให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานของตน  ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากร

บุคคล  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รบรรลุวตัถุประสงคผ์ูบ้ริหารตอ้งใชก้ารวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหาร
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เขา้มาช่วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจขวญัและกาํลงัใจให้กบับุคลากรทุกๆฝ่ายใน

องค์กร  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร ซ่ึงจะเห็นได้ว่าบทบาทผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการคุรุ

สภา (2546)  ไดก้าํหนดขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (2548) ในหมวด 2 

มาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กล่าวว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้

ขวญัและกําลังใจสร้างโอกาสให้ข้าราชการครูให้พัฒนาได้ทุกสถานการณ์ และสอดคล้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัการใหข้วญักาํลงัใจและสร้าง

แรงจูงใจ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีทศันคติในเชิงบวกกบัผูร่้วมงาน มีความยืดหยุน่ในการทาํงาน  สร้าง

ความเช่ือมัน่และความเขา้ใจกบัฝ่ายต่างๆ ให้ความสาํคญัในการพยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานดว้ยวธีิการต่างๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงานและยกยอ่งใหร้างวลั  

 ดงันั้น  ผูว้ิจยัในฐานะพนักงานราชการ (ครู)  ในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  จึงมี

ความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน

สถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศอนัจะนาํไปสู่การส่งเสริม หรือปรับปรุง

แกไ้ข เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

(2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

(3) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน   

สถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

          ตวัแปร X               ตวัแปร Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา    ธีระ  รุญเจริญ (2546) 

1.  บทบาทในการบริหารงานบุคคล  

2.  บทบาทในการบริหารงบประมาณและการเงิน  

3.  บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

4.  บทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

5. บทบาทในการพฒันาวชิาชีพครู 

แรงจูงในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 

 Herzberg (1959) 

1.ความสาํเร็จของงาน   

2.การยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ   

3.ลกัษณะของงาน    

 4.ความรับผิดชอบ     

5.ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน   
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 1.  ประชากร ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 11 สถานศึกษา

รวมจาํนวนทั้งส้ิน 712 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 11สถานศึกษา 

โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejie& Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

254 คน  และทาํการสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 1. ตวัแปร X  คือ  บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ตามกรอบของ  ธีระ  รุญเจริญ (2546) ได้แก่  1. บทบาทในการบริหารงานบุคคล  2. บทบาทในการบริหาร

งบประมาณและการเงิน 3. บทบาทเก่ียวขอ้งกบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  4. บทบาทในการจดัการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 5. บทบาทในการพฒันาวชิาชีพครู 

 2. ตัวแปร Y  คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดั

ขอนแก่น ตามกรอบของ  Herzberg (1959) ไดแ้ก่  1) ความสาํเร็จในการทาํงาน  2) ความมัน่คงในการทาํงาน  3) 

การยอ่มรับนบัถือ  4) ความรับผิดชอบ  5) ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี   

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 

5 ดา้น ไดแ้ก่  บทบาทในการบริหารงานบุคคล  บทบาทในการบริหารงบประมาณและการเงิน บทบาทเก่ียวขอ้ง

กบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา  บทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  บทบาทในการพฒันา

วชิาชีพครู ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบมาตรประมาณค่า (RatingScale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  5 ระดบั  

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษา

จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของงาน  การยกยอ่งนบัถือหรือการยอมรับ  ลกัษณะของงาน  

ความรับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(RatingScale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  5 ระดบั     

การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

2. สร้างแบบสอบถาม และนาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้

อิสระเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของขอ้คาํถามในดา้นเน้ือหา ภาษาและความถูกตอ้งและนําขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไ้ข 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3ท่านเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประกอบดว้ย 

4. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง

ข้อคาํถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ(Index of Item – Objective Congruence : IOC) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 

(Validity)และปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
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5.  นาํแบบสอบถามฉบบัปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try - out) กบัสถานศึกษา สงักดั

อาชีวศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม  จาํนวน 30 คน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือนาํมาหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยคาํนวณหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach,1990 อา้งถึงใน ทิพยา กิจวจิารณ์ , 2557:166) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั  0.88 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอในจงัหวดัขอนแก่น

จากนั้นนาํไปดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสาํหรับการวจิยั เก็บขอ้มูลไดแ้บบสอบถามคืน 249 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย 

(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัขอนแก่น โดยหาค่าเฉล่ีย 

(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู

ในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นใชก้ารวิเคราะห์หาค่าสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายโดยวิธีของเพียร์สัน 

(Pearson  Product  Moment  Correlation ) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล และลาํดบัท่ีของบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา      

                  สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ในภาพรวมและรายดา้น 

ขอ้ท่ี 
บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ระดบัการปฏิบติั 

 

S.D. แปลผล ลาํดบัท่ี 

1 

2 

3 

4 

5 

บทบาทในการบริหารงานบุคคล    

บทบาทในการบริหารงบประมาณและการเงิน   

บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

บทบาทในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   

บทบาทในการพฒันาวชิาชีพครู 

3.58 

3.63 

3.42 

3.64 

3.54 

.36 

.41 

.42 

.43 

.42 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

3 

2 

5 

1 

4 

รวม 3.57 .29 มาก  

 

X
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จากตารางท่ี 2 พบว่าบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (  =3.57, S.D.= .29) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นบทบาทในการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (  =3.64, S.D. = .43) รองลงมาคือ ดา้นบทบาทในการบริหารงบประมาณ

และการเงิน (  =3.63, S.D.= .41) ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัตํ่าสุดคือ ดา้นบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ

ทางการศึกษา (  =3.42, S.D.= .42) 
 

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล และลาํดบัท่ีของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน   

                  สถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ในภาพรวมและรายดา้น  

ขอ้ท่ี 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

ระดบัการปฏิบติั 

 

S.D. แปลผล ลาํดบัท่ี 

1 

2 

3 

4 

5 

ความสาํเร็จของงาน 

ในการยกยอ่งนบัถือ 

ลกัษณะของงาน  

ความรับผดิชอบ 

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน 

3.14 

3.60 

3.09 

3.65 

3.23 

.26 

.26 

.33 

.45 

.26 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

4 

2 

5 

1 

3 

รวม 3.34 .20 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี  2  พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวดั

ขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.34,  S.D.= .20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมี

แรงจูงใจสูงสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ(  =3.65,S.D. = .45) รองลงมาคือ ดา้นการยกย่องนบัถือ(  =3.60, 

S.D.= .26) ส่วนดา้นท่ีมีแรงจูงใจตํ่าสุดคือ ดา้นลกัษณะของงาน (  =3.09,S.D.= .33)  

 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู

ในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
   

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา     

                  สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  

ตวัแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y ระดบั 

X1 .720** .319** .727** .176** .712** .736** มาก 

X2 .427** .422** .104 .336** .153** .389** ปานกลาง 

X3 .103 .136* .140* .148* .102 .173** นอ้ย 

X4 .327** .376** .043 .322** .099 .313** ปานกลาง 

X5 .189** .592** .463** .719** .609** .712** มาก 

X .492 .519** .402** .479** .459** .645** ปานกลาง 
 

* แทน นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ** แทน นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

X

X

X

X

X

X

X X

X



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1800 

 จากตารางท่ี 3  พบว่า บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา (X)กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา (Y) สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  และ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั ปานกลาง (r = .645) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณาตวั

แปรบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในแต่ละดา้น (X1 , X2,, X3 , X4 , X5 )  กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน

สถานศึกษา (Y) พบว่า  ตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันสูงสุดคือ  บทบาทในการบริหารงานบุคคล (X1)  กับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู (Y)  มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก (r = .736) รองลงมาคือบทบาทในการ

พฒันาวิชาชีพครู (X5) กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา (Y)  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก  

(r = .712) ส่วนตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์ตํ่าสุดคือ บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา (X3)  

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู (Y)  มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย (r = .173) ซ่ึงทุกค่ามีความสมัพนัธ์กนั

ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

    

6. อภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทในการกาํหนดนโยบายของสถานศึกษา  จัด

โครงสร้างสถานศึกษา  และเป็นผูน้าํทางวิชาการ  มีทกัษะความคล่องตวัในการบริหารงานดา้นวิชาการ  การ

บริหารงานบุคลากร  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานทั่วไป  การสร้างความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษากบัชุมชน  การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ  

รวมไปถึงการจดัการทรัพยากรในชุมชนเพ่ือก่อประโยชน์ใหก้บัสถานศึกษาและเพ่ือพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงษอิ์ศรา  ประหยดัทรัพย ์และพรทิพย ์ สุริยาชยัวฒันะ (2557) ไดท้าํการวจิยับทบาท

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น     

 2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 

พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัครูมีภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจาก

ภาระงานสอนเป็นจาํนวนมากทาํให้ครูมีความเหน่ือยลา้ในการปฏิบัติหน้าท่ี  ลกัษณะของภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมายไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถและความถนดั  การประเมินผลการปฏิบติังานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพท่ี

เป็นจริง  ครูไม่ได้รับการยอมรับนับถือ จากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ังคบับัญชาจึงส่งผลทาํให้แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลดา สมคัรเกษตรการ และสายทิตย ์

ยะฟู  (2558)  ได้ทาํการวิจัยแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ในจังหวดันครสวรรค์ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจยัพบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูใน

จังหวดันครสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 โดยรวมมีสภาพแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู

ในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
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ฐานะท่ีเป็นหวัหนา้สถานศึกษาซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี  และบทบาทสาํคญัในการบริหารและสาํคญัต่อองคก์รใน

ลกัษณะท่ีเป็นศูนยร์วม ท่ีแสดงออกในบทบาทต่างๆ  รวมไปถึงผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจ

ตลอดจนสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานให้เกิดแก่บุคลากรในองคก์รหรือหน่วยงานของตน ดงันั้นผูบ้ริหาร

จึงมีหนา้ท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รบรรลุวตัถุประสงคผ์ูบ้ริหารตอ้งใชก้าร

วางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้นการบริหารเขา้มาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจขวญัและ

กาํลงัใจใหก้บับุคลากรทุกๆฝ่ายในองคก์ร เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่คงความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากร ซ่ึงจะ

เห็นไดว้า่บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ วาสนา เต่าพาลี (2559) ไดท้าํการวิจยับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํ

ผลงานทางวิชาการของครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวชิาการของครูในสงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่าในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั มาก อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามสาํคญักบับทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

โดยการดูแลใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจในดา้นลกัษณะของงานโดยการมุ่งเนน้การมอบหมาย

งานท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องครูและบุคลากร  

(3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามสาํคญักบับทบาทการบริหารงานบุคคลและบทบาทการพฒันา

วชิาชีพครูเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติัมากยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพเก่ียวกบัเร่ืองบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สงักดั 

อาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใหท้ราบถึงสาเหตุการแกไ้ขปัญหาและปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการ

ปฏิบติังาน 

(2) ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการสร้างแรงจูงใจของ

ครูผูส้อนในสถานศึกษา สงักดัอาชีวศึกษาในจงัหวดัอ่ืนหรือสถานศึกษาท่ีอ่ืนๆต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก  ดร.จิรวฒัน์   

วรุณโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา  ท่ีไดส้นับสนุนช่วยเหลือ  ตรวจสอบ  แนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  จนทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณไว ้ ณ  ท่ีน้ีเป็นอยา่ง

ยิ่ง ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  ในสถานศึกษา  สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่นท่ีกรุณาตอบ

แบบสอบถาม ให้ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คุณค่า และประโยชน์ของการ
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คน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ขอมอบบูชาแด่คุณบิดา มารดา บูรพาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีใหโ้อกาสแก่ผูว้จิยั

ไดภ้าคภูมิใจในความสาํเร็จของตนตามศกัยภาพท่ีมี อนัจะนาํไปสู่การพฒันาสงัคมต่อไป 
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การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิติ 

ของ แฮร์โรว์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

Development of Learning Activities Package Based on Harrow’s 

Instructional Model for Psychomotor Domain on Invention from 

Recyclable Waste Materials in the Career and Technology Learning 

Area for Prathom Suksa III Students in Schools under Songkhla Primary 

Educational Service Area Office 1 
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มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

บทคัดย่อ 
      การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

(3) ศึกษาทกัษะปฏิบติังานของนกัเรียน (4) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา จํานวน  33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือการวิจัย 

ประกอบดว้ย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) แผนการจดัการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (4) แบบ

ประเมินทกัษะการปฏิบติังาน  (5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่าที  

 ผลการวจิยัพบวา่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ย ชุดท่ี 1 ของใชพ้าเพลิน ชุดท่ี 2 สนุกกบั

ของเล่น แต่ละชุดประกอบไปดว้ย คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ใบกิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล มีประสิทธิภาพ

mailto:kruyaowana@gmail.com
mailto:drjareeluk@gmail.com
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อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) 

ผลการฝึกทกัษะปฏิบติังานของนักเรียนอยูใ่นระดบัดี (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คาํสําคญั   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ทกัษะปฏิบติั งานประดิษฐ ์ 

 

Abstract 

 The purposes of this study were as follows ( 1)  to develop a learning activities package based on 

Harrow’s instructional model. (2)  to compare the learning achievement scores between pre-test and post-test. 

( 3)  to study about the students practicing skill, and ( 4)  to study the satisfaction on the Learning Activities 

Package. 

               The sample subjects were thirty-three Prathom Suksa 3 students at Anuban Songkhla School.  They 

were selected by the cluster random sampling technique. The research instruments used were (1 ) the learning 

activities package ( 2 )  the lesson plans ( 3 )  an achievement test ( 4 )  the practicing skill assessment                                      

(5) a satisfaction questionnaire.  Data were analyzed by average, standard deviation, content analysis and t-test. 

 The research results showed that (1) Development of Learning Activities Package included 1) Happy 

with wares and 2)  Enjoy with toy. Each package included:  teacher guide, lesson plan, worksheet, instruction 

media, and evaluation. Learning Activities package’s efficiency was very much. (2) post test score was higher 

than pretest at 0.05 (3) students’ practicing skill was as well. (4) students’ satisfaction was highest level.  

 

Keywords: learning activities package, practicing skill, invention 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

              การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ประสบความสําเร็จ

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะการสอนท่ีดีและกลวธีิการเรียนการสอนท่ีใชท้ั้งโสตทศันูปกรณ์ และกระบวนการ

นั้นคือการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ สอดคลอ้งกบัสภาพชีวติจริงของผูเ้รียนและใหโ้อกาส

เท่าเทียมกนัในการท่ีจะไดรั้บการพฒันาตนเองตามความสามารถโดยจดัให้มีการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการกลุ่ม และจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนได้

ปฏิบติัจริงควบคู่ทฤษฎี  การเรียนการสอนจะบรรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตรตอ้งการเนน้ครูผูส้อนให้เป็นผูรู้้จกั

แกปั้ญหาและพฒันาวิธีการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,                

น. 204-205)  

          สําหรับโรงเรียนอนุบาลสงขลา มุ่งเน้นพฒันา ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพ้ืนฐานในการ

ทาํงานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต การงาน

อาชีพ และเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์แข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็น
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แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่าง

พอเพียงและมีความสุข มีสังคมในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียงไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เนน้การปฏิบติัจริงจนเกิดความ

มัน่ใจ ภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพ่ือให้คน้พบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง  จากการ

จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ีในปีท่ีผ่านมาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและทกัษะในการปฏิบติังานของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องโรงเรียน

ท่ีตั้งไว ้พบวา่มีปัญหาเน่ืองมาจากครูผูส้อนขาดประสบการณ์ ไม่มีความสามารถเฉพาะดา้นในการสอน ขาดส่ือ

และนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นจะใช้

วธีิการสอนแบบบรรยายมากกวา่การสอนแบบภาคปฏิบติั  

            จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยในฐานะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จึงไดจ้ดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์

โรว ์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรมในการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยมีลาํดับขั้นตอนการสอน 5 

ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1ขั้นเลียนแบบ  ขั้นท่ี 2 ขั้นลงมือกระทาํตามคาํสัง่ ขั้นท่ี 3 ขั้นกระทาํอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ขั้นท่ี 

4 ขั้นแสดงออกขั้นท่ี 5 ขั้นการกระทาํอยา่งเป็นธรรมชาติ โดยหวงัวา่จะทาํใหน้กัเรียนมีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงาน

ประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

  2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 3 เพ่ือศึกษาทกัษะปฏิบติังานของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ

สอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ 

 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ

ปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

    

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

                                    แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4.  วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ

แฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Design)) แบบแผนการวจิยั one group Pre-test Post-test 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 (1) ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล

สงขลา สงักดัเขตสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1  จาํนวน 7 หอ้งเรียน จาํนวน 223 คน 

 (2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ผูว้ิจยัทาํ

การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 1 หอ้งเรียน จาํนวน 33 คนโดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

          4.3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์

โรว ์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชก้ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

    4.3.2 ตวัแปรตาม 

(1)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     

(2) ทกัษะเคร่ืองมือปฏิบติังาน                              

 (3)  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน

ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ย 

การจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุ

เหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 

 

 

   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ทกัษะปฏิบติังานของนกัเรียน 

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
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  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์

จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 2 ชุด ประกอบดว้ย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ของใชพ้าเพลิน ชุดท่ี 2 สนุกกบัของเล่น 

    2.  แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรวเ์ร่ืองงานประดิษฐ์

จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

    3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียน เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใชส้าํหรับทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

    4.  แบบประเมินทกัษะปฏิบติังานดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ

ปฏิบัติของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชก้ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3  

    5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ

สอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการทดลองโดยใชเ้วลา 17 ชัว่โมง ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 9 

แผน เวลา 15 ชัว่โมง และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน 2 ชัว่โมง มีลาํดบัดงัน้ี 

  1.  ผูว้จิยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

  2.  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํนวน                

25 ขอ้ 

  3.  ดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้ตามรูปแบบ

การเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์จาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ของใชพ้าเพลิน และชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 สนุกกบัของเล่น 

  4.  หลังจากเรียนจบในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผูว้ิจัยสรุปผลการประเมินทักษะการ

ปฏิบติังานของผูเ้รียน จาํนวน 7 รายการ จากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองงานประดิษฐ์ของใชจ้ากวสัดุเหลือใช้

ไดแ้ก่ กระถางปลูกตน้ไม ้ท่ีคัน่หนังสือ ขวดใส่กระดาษทิชชู  และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ืองงานประดิษฐ์

ของเล่นจากวสัดุเหลือใช ้ ไดแ้ก่ หนา้กากแฟนซี  เซียมซีเส่ียงทาย  กะลาก๊อก ก๊อก  โดยในแต่ละเร่ืองนั้นใหผู้เ้รียน

เลือกประดิษฐช้ิ์นงานเพียง 1 ช้ิน    

  5.  เม่ือเรียนครบทุกชุดกิจกรรมแลว้ ให้นักเรียนทุกคนทดสอบหลงัเรียน จากแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 25 ขอ้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนดว้ยชุด

กิจกรรมมา จาํนวน 10 ขอ้ หลงัจากท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 ชุดแลว้ ใช้

เวลา 1 ชัว่โมง 

  6. ตรวจสอบการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปคะแนน

ทกัษะปฏิบติังาน แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 หลงัจากท่ีผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.วิเคราะห์การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์

โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โดยการหาค่าเฉล่ีย และการใชส้ถิติทดสอบค่าที 

(t – test )  

3. การวเิคราะห์ทกัษะปฏิบติังานดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ

ปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

 4. วิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ 

ที่ รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดับคุณภาพ 

1 ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะกระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีขั้นตอน 4.00 0.00 มาก 

2 ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 4.33 0.58 มาก 

3 เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 มีกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้และประสบการณ์เดิม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5 ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุ่ม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6 มีการอธิบายขั้นตอนในการฝึกปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7 มีภาพประกอบท่ีเขา้ใจไดง่้าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8 ผูเ้รียนมีโอกาสนาํเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9 มีโอกาสนาํเสนอผลงานและร่วมกนัประเมินผลของตนเองและผูอ้ื่น 4.33 0.58 มาก 

10 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสรุปขั้นตอนดว้ยตนเอง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

11 ผูเ้รียนไดจ้ดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

12 ผูเ้รียนไดมี้ส่วนในการวางแผนปฏิบติัร่วมกนัเป็นกลุ่ม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

13 ใชว้ธีิการวดัผลประเมินผลเพือ่ใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

14 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

15 สนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 4.33 0.58 มาก 

 รวม 4.69 0.31 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการผลการพฒันาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน

ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ในภาพรวม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด (X� = 4.69 , S.D. = 0.31) จึงทําให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพ  ผลการวเิคราะห์แต่ละรายการปรากฏวา่ มี 6 รายการท่ีผูเ้ช่ียวชาญลงความเห็นในระดบัมากท่ีสุด (X� 

= 5.00 , S.D. = 0.00) คือ ขอ้ท่ี 3 เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ขอ้ท่ี 5 ผูเ้รียนไดฝึ้กการทาํงานเป็นกลุ่ม 

ขอ้ท่ี 6 มีการอธิบายขั้นตอนในการฝึกปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน ขอ้ท่ี 7 มีภาพประกอบท่ีเขา้ใจไดง่้าย ขอ้ท่ี  8 ผูเ้รียนมี

โอกาสนาํเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม และขอ้ท่ี 11 ผูเ้รียนไดจ้ดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ 

  

    จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการการเปรียบเทียบของคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนสอบหลงัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุ

เหลือใช ้ พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตารางที ่3  ผลการศึกษาทกัษะปฏิบติังานดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั 

 ของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลการศึกษาทกัษะปฏิบติังานดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ

สอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 4 ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน มี รองลงมา 

ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 2 การวางแผนการทาํงาน  

 N คะแนนเต็ม ( X ) S.D. df t Sig. 

Pretest 33 25 18.15 2.85 32 9.42 0.000 

Posttest 33 25 21.39 2.55 

                      รายการประเมนิ 
ระดบัทักษะปฏิบัติงาน 

X  S.D. แปลผล 

1. การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 2.67 0.48             ดี 

2. การวางแผนการทาํงาน 2.70 0.47 ดี 

3. การปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นตอน 2.60 0.50 ดี 

4. ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 2.76 0.44 ดี 

5. ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลา 2.55 0.50 ดี 

6. การเก็บวสัดุอุปกรณ์และการทาํความสะอาดสถานท่ี    2.52 0.49 ดี 

7. การประเมินผลงาน 2.63 0.49 ดี 

                        ค่าเฉลีย่รวม 2.63 0.48 ด ี
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ตารางที ่4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

 ทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ 

รายการประเมิน ( X ) (S.D.) ระดบั 

ความพงึ

พอใจ 

1. ตวัอกัษรชดัเจนอ่านง่าย 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

2. การนาํเสนอเน้ือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

3. ภาพประกอบในชุดกิจกรรมมีความสวยงาม  4.58 0.50 มากท่ีสุด 

4. ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมในแบบฝึกกิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.39 0.50 มาก 

6. รูปเล่มของชุดกิจกรรมมีความสวยงาม 4.30 0.47 มาก 

7. ชุดกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 4.76 0.44 มากท่ีสุด 

8. คู่มือการใชง้านชุดกิจกรรมมีส่วนช้ีแนะหรือใหค้วามช่วยเหลืออนัเป็น

ประโยชน์เม่ือผูเ้รียนตอ้งการ 

4.33 0.48 มาก 

9. ชุดกิจกรรมสามารถ ใชง้านไดง่้าย และสะดวกในการเรียนรู้ 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

10. ระยะเวลาในการศึกษาชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.27 0.45 มาก 

ระดบัความพงึพอใจของนักเรียน 4.53 0.47 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางท่ี 4  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายได้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ท่ี 7 ชุดกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน   

 

6. อภิปรายผล 

       1. จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงาน

ประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอยา่งเป็น

ระบบ มีวธีิการท่ีเหมาะสม กล่าวคือ เร่ิมจากวเิคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุจากการเรียนการสอน บนัทึกปัญหาท่ี

เกิดข้ึนขณะทาํการสอน ศึกษาหลกัสูตรและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม ศึกษาเก่ียวกบัองค์ประกอบ

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือนาํมาจดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ

แฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้จาํนวน 2 ชุด   

          2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการทาํวิจยัไดมี้การศึกษาหลกัสูตร 
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เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  กาํหนดเน้ือหาวิชา หน่วยการเรียนรู้ ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยผ่านการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  มีแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของแฮร์

โรว ์ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีใบความรู้เร่ืองงานประดิษฐ์เพ่ือใชเ้ป็นความรู้เป็นพ้ืนฐานในการ

ทาํงาน  มีใบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติช้ินงาน  และมีใบงานการตอบคาํถาม เพ่ือเป็นการทบทวน

ความรู้ท่ีเรียนมา นอกจากน้ีกิจกรรมยงัช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียนทาํให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียน จึง

ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณ เอก อ้ึงเสือ (2555) ท่ีวา่

การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในงานประดิษฐ์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั  Crosley ( 2007) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน

มีผลการเรียนสูงกวา่การสอนแบบปกติ  

    3. ผลการฝึกทกัษะการปฏิบติังานดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั

ของแฮร์โรว ์เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้  มีทักษะปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของ  Harrow, (1972, pp.96-99) ซ่ึงทาํให้

นกัเรียนมีโอกาสฝึกอยา่งมีระบบขั้นตอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดร้ะบุไวต้ามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การ

เลียนแบบ  ขั้นท่ี 2 การลงมือกระทาํตามคาํสั่ง   ขั้นท่ี 3 การกระทาํอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ ขั้นท่ี 4 การแสดงออก 

และขั้นท่ี 5 การกระทําอย่างเป็นธรรมชาติ  ทําให้นักเรียนมีโอกาสการฝึกซํ้ า ๆ กันหลายคร้ังจนเกิดความ

คล่องแคล่วและความชาํนาญในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบักฎแห่งการฝึกปฏิบติั (Low of Exercise) ของธอร์น

ไดร์ โดยการปฏิบติัจริง  และสอดคลอ้งงานวิจยัของกีรติกร  ขติัวงศ์ (2557) ไดว้ิจยัรูปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของ

แฮร์โรว ์เร่ืองขนมไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านักเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานเป็นไปในทิศ

ทางบวก อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  

              4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ เร่ืองงานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ี

เน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึน มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน การนาํเสนอ

เน้ือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม มีการใชรู้ปแบบการสอนให้

นักเรียนปฏิบัติจริง ขั้นปฏิบัติเองโดยท่ีไม่ต้องดูแบบจากครู จนกระทั่งปฏิบัติอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ มีความ

คล่องแคล่ววอ่งไว รวดเร็ว ราบร่ืนและดว้ยความมัน่ใจ จนกระทัง่กระทาํอยา่งเป็นธรรมชาติ เป็นไปโดยอตัโนมติั 

และทาํใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชั้น ไดช่้วยเหลือกนัในการประดิษฐ์ช้ินงาน เกิดความภาคภูมิใจท่ี

ได้มีส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยการนําวสัดุเหลือใช้ประดิษฐ์เป็นช้ินงานเพ่ือ

นาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และยงัพฒันาช้ินงานไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์จึงทาํให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุริยา โล่คาํ (2554) พบวา่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

แนวคิดของแฮร์โรวท่ี์มีต่อการประดิษฐ์หมวกจากวสัดุเหลือใช้อยู่ในระดบัมากในระดับมาก และงานวิจยัของ 

Crosley  (2007)  พบวา่ การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชชุ้ดการสอน ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ย

ชุดการสอนสูงกวา่การสอนแบบปกติ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

             7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

                      (1) การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรวไ์ปใช ้ 

ครูผูส้อนควรศึกษา คู่มือครู เพ่ือจะไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัลาํดบัขั้นตอนการสอน และศึกษาใบกิจกรรม ส่ือการ

สอน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน 

                     (2) รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์ครูผูส้อนควรนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเรียนโดยการใชท้กัษะปฏิบติังาน  

            7.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป               

               (1) ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เช่น บทเรียนสําเร็จรูป 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                (2) ควรนาํรูปแบบวิธีการเรียนรู้หรือเทคนิคอ่ืน ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้และ

นาํไปใชใ้นงานวจิยัต่อไป 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

 กีรติกร ขติัวงศ.์ 2557. การใชรู้ปแบบการสอนทกัษะปฏิบติัของแฮร์โรว ์เร่ืองขนมไทย สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนนัทชาติ เกรดสคูล จงัหวดัเชียงใหม่. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 ณเอก อ้ึงเสือ. 2555. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง                   

งานประดิษฐใ์บตอง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. วทิยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยับูรพา. 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      

                พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  หนา้ 204-205.  

 สุริยา โล่คาํ. (2554). การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรวท่ี์มีต่อทกัษะการประดิษฐ ์ 

                ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองการประดิษฐห์มวกจากวสัดุเหลือใช ้ วทิยานิพนธ์ปริญญา 

                ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

 Crosley, Haver. 2007. Effects of Traditional Teaching vs a multisensory instructional package on the science 

achievement and attitudes of  English language learners middle-school students. (Doctoral 

dissertation). St. john’s University. New York. 

Harrow,  A.J. 1972. A taxonomy of The Psychomoter Domain. New Yok: David Mckay Co.   

 Hinrichs, Susan R. .2008.  An Analysis of Vocabulary and Comprehension KnowledgeGrowth of First- Grade 

English-Language Learners Using an Instructional Package (Doctoral dissertation). Northern  Illinois 

university, Illinois.  
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ฐานความรู้สู่การพฒันานักศึกษาครูในการศึกษาไทยยุค 4.0 

KNOWLEDGE BASE TO UPLIFT PRE-SERVICE TEACHERS  
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บทคัดย่อ 

 นโยบายท่ีนําประเทศไทยจากยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันทั้ งทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ตลอดจนวิถีชีวติในการเรียนรู้และการทาํงาน  ครูและนกัศึกษาครูเป็นผูมี้บทบาทโดยตรง

ในการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถก้าวผ่านไปอย่างเข้มแข็งท่ามกลางพลวตัการเปล่ียนแปลงน้ี  บทความเร่ืองน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจแนวทางการพฒันานกัศึกษาครูตามมาตรฐานวชิาชีพ และนาํเสนอฐานความรู้ท่ี

ช่วยพฒันานักศึกษาครูในการศึกษาไทยยุค 4.0  ซ่ึงพบวา่ ฐานความรู้สําคญัในการพฒันานักศึกษาครูมีหลายดา้น 

ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านการใช้ปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  ดา้นการคาํนวณ  ดา้นการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ดา้นทกัษะพิสัย ดา้นการใฝ่รู้และ

การพฒันาวชิาชีพ   และดา้นการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ    

 

คาํสําคญั: ฐานความรู้,  การพฒันานกัศึกษาครู,  การศึกษาไทยยคุ 4.0 

 

ABSTRACT 

 The transition of Thailand from 3. 0 to 4. 0 era causes a sudden change throughout the economic 

system, political and social including the way of life, learning, and working.  Teachers and pre-service teachers 

reveal the direct roles in this circumstance.  The sturdy characteristics are leaden to fulfill students among this 

dynamic change. This article aims to make people to understand the framework of developing plans according 

to the standards of teaching profession and the knowledge base which helps the pre-service teachers’ 

development to Education 4.0 is illustrated as well.  The knowledge base for developing pre-service teachers 

composes of moral and ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal relationship and accountability, 

numerical and statistical analysis, communication and information technology, operational context or processes 

skill, pursuing and professional development, and developing learners according to their potential. 

 

KEYWORDS: Knowledge Base, Pre-service Teacher, Thailand education 4.0 
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1. บทนํา 

 การศึกษายคุ 4.0  เป็นความพยายามของสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวจิยัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี

จะปรับตวัให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมุ่งเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม   เพ่ือให้ประเทศไทยกา้วสูงข้ึนสู่กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้งซ่ึง

สามารถลดการพ่ึงพาและความเหล่ือมลํ้าต่างๆได ้ ภายใตน้โยบายน้ี  รัฐบาลจึงตอ้งสร้างความเขม้แข็งจากภายใน

ดว้ยการยกระดบันวตักรรม  สร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผูป้ระกอบการ  สร้างความเขม้แข็งของชุมชนและ

เครือข่าย  รวมถึงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในเข้ากับ เศรษฐกิจโลก  (สืบค้น เม่ือ 30 ก.ย. 2561 จาก 

htpp://www.doithai.com)  โดยเหตุน้ี  จึงนําไปสู่ลกัษณะการศึกษาท่ีควรพฒันาหลายดา้น  ซ่ึง นพ.  ธีระเกียรติ 

เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวไวป้ระกอบดว้ย  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ   

การส่งเสริมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์   การปรับหลกัสูตรการ

เรียนการสอน  การพฒันาปรับปรุงตาํราเรียนให้มีมาตรฐาน  การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

บทบาทของครู  และการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ (สืบคน้เม่ือ 30 ก.ย. 2561จาก htpp://www.krooupdate.com) 

 จะเห็นไดว้่า  ภารกิจหลกัของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาคือการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกบัการ

เปล่ียนแปลงน้ี  ในภารกิจของสถาบนัผลิตครูเป็นประเด็นท่ีตอ้งกา้วไปขา้งหน้าพร้อมกบัการพฒันาและเติมเต็ม

ฐานความรู้ใหน้กัศึกษาครู   เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัให้เกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก์บัผูเ้รียน และเพ่ือ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือใหเ้ขา้ใจแนวทางการพฒันานกัศึกษาครูตามแนวทางการจดัการศึกษายคุ 4.0 

(2)  เพ่ือนาํเสนอฐานความรู้สู่การพฒันานกัศึกษาครูในการศึกษายคุ 4.0  

 

3. แนวทางการพฒันานักศึกษาครูตามแนวทางการจัดการศึกษายุค 4.0 

  บทบญัญติัหลายประการถูกนาํมาใชป้ระกอบการกาํหนดแนวทางการพฒันานักศึกษาครู  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีระบุบทบาทของครู อาจารย ์ท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู เรียนรู้ส่ิงใหม่  เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง  สามารถประยกุตใ์ชว้ิธีการและนวตักรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 40) 

  เพ่ือให้แนวทางพฒันานกัศึกษาครูมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูเ้ขียนจึงศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นกัศึกษาครูจากมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  มาตรฐานการปฏิบติังาน  มาตรฐานการปฏิบติัตน ตาม

ขอ้บงัคบัคุรุสภา  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงไดคุ้ณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์าเป็นแนวทางพฒันานกัศึกษาครู  ปรากฎตามตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาครูมี 9 ด้าน ประกอบด้วย 

คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  การใชปั้ญญา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการคาํนวณ    

ทกัษะการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   ทกัษะพิสัย  การใฝ่รู้และการพฒันาวิชาชีพครู และการพฒันา

ผูเ้รียนเต็มศักยภาพ จึงเห็นได้ว่าแนวทางการพฒันานักศึกษาครูเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เร่ิมจากการพฒันา

องคป์ระกอบภายในตวัครูดา้นความรู้ ความคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์  สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ควบคู่กบัการมี

คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ท่ีจะพฒันาตนเอง มีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีจะพฒันาผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ มีความ

รับผิดชอบและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และสมบูรณ์ยิ่งข้ึนดว้ยการมีทกัษะดา้นภาษา และทกัษะการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเท่าทนัการเปล่ียนแปลง  

 

4. ฐานความรู้สู่การพฒันานักศึกษาครูในการศึกษายุค 4.0  

         การพฒันานกัศึกษาครูในการศึกษายคุ4.0 นั้น จาํเป็นตอ้งผนวกผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไวด้้วยเพ่ือให้เกิดผลดีกับผูเ้รียนสูงสุด ซ่ึง ทิศนา แขมมณี   (2559: 5-6) ได้กล่าวไวใ้นเร่ือง 

“บณัฑิตศึกษาในศตวรรษท่ี 21 : การปรับหลกัสูตรและการสอน ” เก่ียวกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 วา่จะตอ้งมี

ทักษะท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะการ

ส่ือสาร   ทกัษะการพฒันาลกัษณะนิสัย   ทกัษะการเป็นผูน้าํ   และทกัษะการยอมรับพนัธะเพ่ือความดีท่ียิ่งใหญ่  

จะเห็นวา่ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นทิศทางเดียวกบัท่ีปรากฎในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะความรู้   คุณลกัษณะจากการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบติั  ฝึกทกัษะการคิด 

การใชเ้หตุผลและทกัษะกระบวนการกลุ่ม มีความรู้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือจบการศึกษาแลว้จะตอ้ง

มีทกัษะความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ   

    จะพบวา่ปัจจุบนั  นักการศึกษาไดพ้ยายามนาํลกัษณะแห่งอนาคตศตวรรษท่ี 21 และการศึกษายคุ 4.0 

มาเพ่ือเตรียมฐานความรู้ใหค้รูและนกัศึกษาครูซ่ึงจะส่งผลต่อความกา้วหน้าของผูเ้รียน ผูเ้ขียนจึงสังเคราะห์เป็น

ฐานความรู้ไว ้ ดงัน้ี  (กวภีทัร ฉาวชาวนา และปกรณ์ ประจญับาน, 2559:197-202; ชวลิต โพธ์ินคร, 2560; ทวศีกัด์ิ  

จินดานุรักษ์,  2560: 19-24; ภาสกร  เรืองรองและคณะ, 2557:  202-203;  สุพรทิพย ์ธนภทัรโชติวตั และคณะ, 

2558: 33; Alismail & McGuire, 2015: 150-154; Boholano, 2017:21-29; Hilkemeijer, 2016; Palmer,  2015) 

                 1.  ฐานความรู้สําหรับการเตรียมครูและนักศึกษาครู  มีดงัน้ี 1) ความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการ ครูตอ้ง

มีความรู้เป็นอยา่งดีในวชิาท่ีสอน  มีความรู้ในศาสตร์เน้ือหาท่ีสอนและมีศาสตร์การสอนวชิานั้น  มีเทคนิควธีิการ

สอนท่ีหลากหลาย 2) ความสามารถดา้น ICT การเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม  รวมถึงสามารถ

กลัน่กรองขอ้มูลสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 3) ความสามารถดา้นการใชภ้าษา

ไดห้ลายภาษาและความสามารถในการส่ือสาร 4) ทกัษะการคาํนวณ และความสามารถในการวดัและประเมินผล

ไดเ้หมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้   5) ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดคลอ้ง

กบัศกัยภาพของผูเ้รียน   การประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม  6)  การพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  มีความสามารถแนะนาํแหล่งเรียนรู้  7) ทกัษะ

การจดัการขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียน  การจดัทาํ รวบรวม จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนรายบุคคลเป็น

ระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  รวมถึงการใชแ้ละรักษาความลบัขอ้มูลสารสนเทศ  8)  ความสามารถในการเขา้ใจ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1819 

ผูเ้รียน  ส่งเสริมความสามารถท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน  ยอมรับในการพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปของผูเ้รียน  9) 

การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผูเ้รียน  ออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไข  ปัญหาของ

ผูเ้รียน  10) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษยใ์นการประพฤติปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีดีงาม  11) ความมีคุณธรรม  จริยธรรมความเป็นครู  และจรรยาบรรณวชิาชีพ  12) มีจิตวญิญาณความเป็น

ครู  รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 13)  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคล ความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้  14) ภาวะผูน้าํทางวชิาการ  มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

                 2. ฐานความรู้ด้านเทคนิคการสอนสําหรับครูและนักศึกษาครู   มีดงัน้ี 1) จดัการเรียนการสอนเนน้การ

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การประดิษฐ์  การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 2) เนน้บูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่

เขา้ดว้ยกันเป็นผลงานของตนเอง 3) เน้นทักษะการคิด การจัดระบบความคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ ในการสร้างช้ินงาน  4) จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสหสาขาวชิา เช่ือมโยงความรู้กบัจินตนาการไปสู่

รูปธรรม  5) ฝึกใหผู้เ้รียนลงมือสร้างงาน  มีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน  แบบสืบเสาะ 

และแบบโครงงานเป็นฐาน  6) ฝึกการสร้างสรรคด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  7) เช่ือมโยงเน้ือหา

เขา้สู่การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต  8) ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อน เป็นผูอ้าํนวย

ความสะดวก พ่ีเล้ียงหรือครูฝึกให้กบัผูเ้รียน 9) สร้างความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองสร้างสรรค ์ 10) เน้นทกัษะ

การทํางานร่วมกัน การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การส่ือสารท่ีดี  11) มีทักษะการจัดบรรยากาศใน

หอ้งเรียน    จดับรรยากาศทางสงัคมท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งมีความสุข   สร้างบรรยากาศแห่ง

การเรียนรู้ท่ีมีความเท่าเทียมและเสมอภาค   

  เพ่ือใหเ้ขา้ถึงมุมมองบางส่วนและทราบวา่ในการปฏิบติังานจริงของครู สถาบนัผลิตครูควรจดัหาหรือ

เพ่ิมเติมฐานความรู้ส่วนใดเพ่ือช่วยให้นักศึกษาครูมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนในการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาน้ี สุธีรา 

นิมิตรนิวฒัน์ (2561) ไดท้าํวจิยัเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการปฏิบัติงานครูจากการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาครู ครูพ่ีเล้ียงหรือผูบ้ริหาร และอาจารย์

นิเทศก ์ ทั้ง 4 ระดบั คือ อนุบาล  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

            1. ขอ้มูลจากนักศึกษาครู  นักศึกษาให้ความเห็นว่าควรเพ่ิมเติมฐานความรู้หรือจดัหลกัสูตรในเร่ือง

ต่างๆ ดงัน้ี  1) การผลิตส่ือการสอน  เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างการ์ตูนท่ีครูทาํเองได ้  ส่ือการสอนท่ี

เน้นการใชว้สัดุใกลต้วัหรือวสัดุท้องถ่ิน  ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็กแต่ละวยั  นักศึกษาให้

ความเห็นว่า “ไม่รู้จะใช้ส่ืออย่างไรให้เด็กสนใจ  ครูยงัไม่เขา้ใจเขา  เด็กเขา้ใจพกัเดียว  เด๋ียวก็ไม่น่ิงอีกแลว้ ”                  

2) เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการสอนสําหรับโรงเรียนท่ีมีเพียงกระดานดําและชอล์กโดยมี

ขอ้จาํกดัเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคนิคการสอนผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั  เทคนิคการสอนเฉพาะ

ของวิชาตามกลุ่มสาระ  3) การพฒันาบุคลิกภาพครู  4) จิตวิทยาการสอนตามช่วงวยัและการควบคุมชั้นเรียน               

5) การสืบคน้ขอ้มูลสาํหรับครูเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนและการทาํวจิยัชั้นเรียน  6) การบริหารจดัการงานในชุมชน

สาํหรับครู นักศึกษาให้ความเห็นวา่  “ตอ้งทาํงานกบัชุมชน  อยากรู้วิธีทาํงานต่างๆ กบัชุมชนและผูป้กครอง”  และ               

7) การดูแลเด็กพิเศษทั้ งการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมชั้ นเรียน ตามลักษณะพิเศษของเด็ก เช่น                    

เด็กบกพร่องทางอารมณ์ เด็กเรียนชา้ เด็กอยูไ่ม่สุข เด็กออทิสติก เป็นตน้ 
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             2. ขอ้มูลจากครูพ่ีเล้ียงหรือผูบ้ริหาร  ให้ความเห็นวา่ควรเพ่ิมเติมฐานความรู้หรือจดัหลกัสูตรในเร่ือง

ต่างๆ ดังน้ี 1) การผลิตส่ือการสอน  เช่น การสร้างและการใช้ e-book   การสร้างส่ือโดยอาศัยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ   การทําส่ือท่ีผลิตด้วยมือสําหรับเด็กเล็ก 2) เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรม                       

3) การพฒันาบุคลิกภาพของครู   4)  จิตวทิยาสาํหรับครู  ครูพ่ีเล้ียงใหค้วามเห็นวา่ “ มีครูใหม่ๆ ไม่ไดต้ั้งใจเป็นครู  

ไม่ไดฝึ้กสอน  มีประสบการณ์นอ้ยจึงมีความเขา้ใจเด็กนอ้ย ”   5)  จิตวญิญาณความเป็นครูและจิตอาสา  ครูพ่ีเล้ียง

ใหค้วามเห็นวา่  “ ครูรุ่นใหม่หลายคน  ไม่ทุ่มเทในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร ”   6)  การจดัการสอนและการควบคุม

ชั้นเรียนสาํหรับเด็กพิเศษ  ครูพ่ีเล้ียงเสนอแนะวา่  “ ครูจาํเป็นตอ้งเสริม ทวนซํ้ า ย ํ้าเตือน และเขา้ใจธรรมชาติของ

นกัเรียน   ครูควรเรียนรู้คู่ไปกบัเด็กพิเศษในสถานการณ์จริง บางวธีิใชไ้ด ้บางวธีิใชไ้ม่ได ้  มีหลายเทคนิคท่ีเกิดข้ึน

จากเด็กพิเศษ ”  และ 7) เทคนิคการประเมินผลสาํหรับเด็กพิเศษ   

          3. ขอ้มูลจากอาจารยนิ์เทศก์  ให้ความเห็นว่าควรเพ่ิมเติมฐานความรู้หรือจดัหลกัสูตรเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี             

1) ศิลปะสาํหรับครูหรือกิจกรรมสร้างสรรคส์ําหรับครู  ฝึกให้ครูผลิตส่ือดว้ยตนเองไดง่้ายๆดว้ยวสัดุทัว่ไปหรือ

วสัดุในท้องถ่ิน   อาจารยนิ์เทศก์ให้ความเห็นว่า “ สอนเด็กๆตอ้งใช้ศิลปะมาก ตอ้งผลิตส่ือท่ีสนุก สวยงาม ”                 

2) เทคนิคการสอนและการจดักิจกรรมเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนแต่ละวยั  ครูตอ้งรู้จกัเรียงลาํดบัเร่ืองราวอยา่งกระชบั 

เขา้ใจง่าย ในเวลาจาํกดั อาจารยนิ์เทศก์ให้ความเห็นวา่  “ ตอ้งให้รู้ลาํดบัคิว เหมือนคนเขียนบท เล่าอยา่งไรให้คน

เขา้ใจ  จุดสาํคญัอยูท่ี่ใด สรุปอยา่งไร ”  3) การพฒันาบุคลิกภาพครู   เช่น การแต่งกาย ความมีวนิยั กิริยา มารยาทท่ี

เหมาะสม และการใชค้าํพูด  4) เทคนิคการประเมินผลสําหรับผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิแตกต่างกนั โดยพิจารณาเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกนั และ 5) จิตวิญญาณความเป็นครู  อาจารยนิ์เทศก์เสนอแนะว่า   “ อาจเพ่ิม

กรณีศึกษาแทรกในเน้ือหาท่ีเรียน   ตอ้งเขา้ใจมโนทศัน์ความเป็นครูเม่ือเขา้มาในอาชีพน้ีจะไม่มีวนัหยดุ ”     

              จากข้อมูลข้างต้นจึงได้   ฐานความรู้เพิ่มเติมจากประเด็นที่ศึกษาสําหรับครูและนักศึกษาครู  ดังน้ี                        

1)  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเคร่ืองมือในการสอนและสร้างส่ือการสอน 2) การฝึก

ความคิดสร้างสรรค ์ เพ่ือสร้างกิจกรรมการสอนใหม่ๆ ช้ินงาน หรือส่ือการสอน 3) เทคนิคการประเมินผลผูเ้รียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิต่างกนั โดยพิจารณาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  4) การเติมความรู้เร่ืองจิตวทิยาการสอนและการควบคุม

ชั้นเรียน  5) การพฒันาบุคลิกภาพครู ให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อผูป้กครองและบุคคลภายนอก  6)  การแสวงหาและฝึก

ปฏิบติัการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการวจิยั  7) การบริหารจดัการงานในชุมชนสาํหรับครู  

8)  การดูแลเด็กพิเศษทั้งการจดัการเรียนการสอน  การควบคุมชั้นเรียนและการประเมินผล 

 

5. สรุป 

        นโยบาย Thailand 4.0 มีความมุ่งหมายเพ่ือยกระดบัให้ประเทศไทยกา้วสู่กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้งเพ่ือ

ลดการพ่ึงพาและความเหล่ือมลํ้าต่างๆ  จึงเป็นการเปล่ียนจากเศรษฐกิจแบบเดิมมาเป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย  

เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม  การจดัการศึกษาในยุค 4.0 จาํเป็นตอ้งเตรียมฐานความรู้ท่ีจะ

พฒันาครูและนกัศึกษาครูให้มีความสามารถรอบดา้นและมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ   ประกอบดว้ยดา้น

ต่างๆ ไดแ้ก่  คุณธรรม จริยธรรม  ครูตอ้งมีจรรยาบรรณวชิาชีพ ประพฤติปฏิบติัตนและจดัการกบัปัญหาตามหลกั

คุณธรรม จริยธรรม  หลกัเหตุผล ค่านิยมท่ีดี  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ความรู้  ครูตอ้งมี

ความรู้เน้ือหาและศาสตร์ของวชิานั้นอยา่งถ่องแท ้ ประยกุตสู่์การปฏิบติัหรือรูปธรรมได ้ บูรณาการความรู้มาใช้
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จดักระบวนการเรียนรู้  เขา้ใจการพฒันาความรู้ใหม่ๆ ความรู้เชิงรุก การสร้างนวตักรรม  การสร้างโอกาสและ

บริหารความเส่ียง   การใช้ปัญญา ครูตอ้งมีความสามารถในการคิดและจดัระบบการคิด   บูรณาการความรู้สู่การ

สร้างช้ินงานหรือนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพและท่ีใชป้ระโยชน์ในวงกวา้ง   มีวิจารณญาณในการคดั

สรรความรู้  สามารถทาํวิจยั ประยกุตผ์ลการวจิยัมาใชใ้นวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

ครูตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นและสังคม  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและรู้จกัสร้างเครือข่าย  มีทกัษะความ

เป็นผูน้าํ  ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ให้ความร่วมมือในการทาํงานและแกปั้ญหากบับุคคลในชุมชนเป็นการ

สร้างความเขม้แข็งในระดบัรากฐานและชุมชน   ทกัษะการคํานวณ  ครูตอ้งมีทกัษะการคาํนวณ  สามารถเลือกใช ้

และแปลความหมายขอ้มูลคณิตศาสตร์หรือสถิติมาใช้ปฏิบัติงานครูและการสร้างสรรคน์วตักรรม ทักษะการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูตอ้งมีทกัษะดา้นภาษา  มีความสามารถส่ือสารและนาํเสนอขอ้มูล  มี

ทกัษะและความคล่องแคล่วในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีจะสร้างความเขม้แขง็จากภายใน

สู่สงัคมภายนอกและต่างประเทศ ทกัษะพิสัย ครูตอ้งมีความสามารถบูรณาการความรู้มาใชจ้ดัการเรียนรู้ตลอดจน

จัดทํารายงานผลการเรียนรู้   มีทักษะเทคนิคเฉพาะทาง  สามารถวางแผน ออกแบบ  สร้างงานวิจัย  สร้าง

นวตักรรมได ้ การใฝ่รู้และการพัฒนาวิชาชีพ  ครูตอ้งปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการท่ีแสดงถึงการพฒันาวิชาชีพครู   

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เปิดรับและเท่าทันการเปล่ียนแปลง  เขา้ใจจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ  

วเิคราะห์ วิจารณ์ขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล   และเลือกใชข้อ้มูลในการพฒันาการงาน พฒันาตนและพฒันาสังคม  และ

การพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ครูตอ้งจดัประสบการณ์เรียนรู้ตามพฒันาการ ความถนัด ความสนใจของผูเ้รียน

เพ่ือกระตุน้ความรู้สึกทา้ทายท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ๆ   สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดทุ้กสถานการณ์  ฝึกการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ี ยงัมีส่ิงท่ีควรเสริมให้กับครู ได้แก่  การพฒันาบุคลิกภาพท่ีดี  การฝึกทักษะการสืบคน้

ขอ้มูลเพ่ือการปฏิบติังาน   เทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนและเครือข่าย  และความรู้ในการดูแลเด็กพิเศษ

ทั้งการจดัการเรียนการสอน  การควบคุมชั้นเรียนและการประเมินผล 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 1.  ควรผสมผสานองคค์วามรู้หลายสาขาในการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ท่ีการประกอบอาชีพในอนาคต

และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมถึงเช่ือมโยงความสามารถท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาใหเ้ป็น Thailand  4.0 ประสานไป

ดว้ยกนั  เช่น   ความสามารถดา้นการคิด   ความรู้ในวิชาหรือเทคนิคเฉพาะ   ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ทกัษะการคาํนวณ  ทกัษะดา้นภาษา  การสร้างสมัพนัธ์ภาพและเครือข่าย  เป็นตน้ 

 2.  จัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีกระตุน้ให้คน้พบความตอ้งการ  ความถนัด  ความสามารถของผูเ้รียน  

เปิดโอกาสให้ทดลองทาํและรับผิดชอบต่อผลงานนั้นจะเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้พบตนเอง  เห็นโอกาสและ

คุณค่าของผลงาน   เรียนรู้ผา่นความสาํเร็จหรือลม้เหลว  มีความอดทน และรู้จกัการบริหารความเส่ียง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล 

และการนําเสนอขอ้มูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และ (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

บา้นวงัแดง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 9 คน 

โดยใชป้ระชากรทั้งหมด เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ (1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

และ (2) แบบประเมินการปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติท่ีไม่

ใชพ้ารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT คิดเป็นร้อยละ 80.88 อยู่ใน ระดับดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และ (2) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6  จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were (1) to study on  learning achievement in Data search, Data management 

and Data presentation of 6th graders through 4 MAT learning management and ( 2)  to compare learning 

achievement in Data search, Data management and Data presentation of 6th graders through 4 MAT learning 

management.  The sample of this study was 9 students in a section of 6th graders who were studying in the first 

semester in the academic year of 2018 from Baan Wang Daeng school Under Sakaeo Primary Educational Service 

Area 1.  The instruments of study ( 1)  learning achievement test and ( 2)  evaluation form of students’  working 

behavior.  This study was conducted in 6 months.  The data was analyzed by frequency, mean, standard 

deviation,and hypothesis testing using Non Parametric by Wilcoxon Signed- Ranks Test.  The results founs that 

(1) the lerning achievement of 6th graders through 4 MAT learning management was 80.88% which was at the 

excellent level based on the assumption and (2) the learning achievement of  6th graders through 4 MAT learning 

management in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of  .05. 

 

KEYWORDS: 4 MAT learning management, Learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 หมวดท่ี 4 แนว

ทางการจดัการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พฒันา

ตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน  สามารถพฒันาได้

ตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ  มาตรา 24 ไดก้าํหนดไวว้า่การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาดาํเนินการ

จัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้ง กับความสนใจ ความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง  

ระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญั ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้าํ

ไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น (วฒันาพร  ระงบัทุกข,์ 2552) โรงเรียนจะตอ้งปรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา และยทุธวิธี

ในการจดักระบวนการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งปรับสภาพแวดลอ้ม ให้เอ้ือต่อการกระตุน้ส่งเสริมความสามารถใน

ดา้นต่างๆ ของเด็กในโรงเรียนทั้งระบบ จึงจะเกิดผลดี การจดัการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั้น จะยึด

ผูเ้รียนเป็นตวัตั้ ง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับผูเ้รียน และประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนจะได้รับ และมีการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างต่ืนตวั และควรเป็นการต่ืนตวัท่ีเป็นไปอย่างรอบด้าน  ทั้ งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 

เพราะพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  มีความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั และส่งผลต่อการเรียนรู้ อนัทาํใหผู้เ้รียนไดคิ้ดคน้สร้าง 

และสรุปความส่ิงท่ีรู้ดว้ยตนเอง สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและนาํความรู้ไปใชใ้หป้ระโยชน์ได ้(ทิศนา แขมมณี,  

2552)  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวติ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวติ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมา
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ประยุกต์ใชใ้นการทาํงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ หลกัการทาํงานและมีเจตคติต่อการทาํงานสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียง และมี

ความสุข การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลกัสูตรแกนกลาง

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรู้ความคิดคุณลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งดา้นคุณลกัษณะ เพ่ือพฒันาทกัษะแนวคิด ในการนาํวิธีการสอนและส่ือการสอน มาใชอ้ยา่งมีระบบ ช่วย

เปล่ียนแปลงบทบาทของครูผูส้อน ให้เป็นผูแ้นะแนวทาง และส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีโอกาสพูด และทาํมากข้ึน

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 ทั้งน้ีในการจดัการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนบา้น

วงัแดง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้เขต 1 พบว่านักเรียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และ

ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร รวมถึงครูผูส้อนยงัจดัการเรียนการสอนโดยเน้นครูเป็น

ศูนยก์ลางวิธีสอนเป็นแบบบรรยาย จากขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2560 พบว่า  ร้อยละของ

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3.00 ข้ึนไป เพียง 66.66% ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน

กําหนดไวคื้อ 80.00% (โรงเรียนบ้านวงัแดง, 2560) แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คอมพิวเตอร์ยงัมีปัญหาท่ีส่งผลให้นกัเรียนขาดทกัษะในการเรียน มีผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด จึงทาํให้

ครูผูส้อนตอ้งนาํมาสู่การพฒันาเทคนิควิธีการสอนท่ีจะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว โดยวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีมี

ความเหมาะสมกบัการเรียนในรายวชิาคอมพิวเตอร์ไดดี้นั้น ควรเป็นวธีิการท่ีเนน้กระบวนการทางสมองเป็นหลกั 

และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงวิธีท่ีเหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบ  

4  MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ รูปแบบหน่ึงโดยใชส้มองเป็นฐาน ทั้งสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวาอย่างสมดุล 

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทาํใหผู้เ้รียนซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั มีโอกาสไดเ้รียนและพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างมี

ความสุข และช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างจินตนาการ จากประสบการณ์ ฝึกฝนการสร้างความคิดรวบยอด และสรุปองค์

ความรู้ มีทักษะกระบวนการในการทาํงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนท่ีคิดเป็น ทาํเป็นแก้ปัญหาเป็น 

(ประภสัรา โคตะขนุ, 2559) 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่ง ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งนาํวิธีการสอนแบบ 4 MAT  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมี

ความรู้ความเขา้ใจ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถพฒันาตนเอง ให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน และต่อยอดไปในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไดน้อกจากน้ีครูผูส้อนไดน้าํแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานของการวจัิย 

  (1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล จากการ

จดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70 

       (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล จากการจดัการ

เรียนรู้แบบ 4 MAT หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

          5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย

การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)โดยผลท่ีได้

จากการทดสอบทั้งสองคร้ัง จะนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นวงัแดง 

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 9 คน โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-Test 

T1 X T2 

  

              5.2 ประชากรที่ใช้ในการวจิัย ประชากรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงั

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบา้นวงัแดง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ 

เขต 1 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 9 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด 

  5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ตวัแปร

ตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล  

  5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา

และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง การคน้หา การ

จดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล 
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  5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  (1) แบบประเมินการปฏิบติังาน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล เสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมในการใชแ้บบฝึกการปฏิบติั 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจัดการขอ้มูล และการนาํเสนอ

ขอ้มูลจาํนวน 30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item - Objective 

Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหวา่ง 

0.20- 0.70 ค่าอาํนาจจําแนกเป็นรายข้อ ได้ค่าอาํนาจจําแนก 0.20-0.80 ข้ึนไป และหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ธีิการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553:112) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

   5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการปฏิบัติงาน และ

แบบทดสอบวดัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้กับประชากร คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านวงัแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต  1  

    5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test เน่ืองจากใชป้ระชากรเป้าหมาย

ในการวจิยัซ่ึงไม่มีการสุ่มตวัอยา่งและในการวจิยัคร้ังน้ีมีประชากร N< 30 จึงใชว้ธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่คะแนนทดสอบการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 80.88 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ตารางที ่2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล       

                ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน คะแนนหลงัเรียน  

ระดบั ทฤษฎี  

( 30 ) 

ปฏิบติั 

( 20 ) 

รวม 

( 50 ) 

ร้อยละ ทฤษฎี 

 ( 30 ) 

ปฏิบติั 

( 20 ) 

รวม 

  ( 50 ) 

ร้อยละ 

1 11 15 26 52 22 18 40 80 ดีมาก 

2 10 16 26 52 22 18 40 80 ดีมาก 

3 7 14 21 42 18 17 35 70 ดี 

4 10 13 23 46 23 17 40 80 ดีมาก 

5 12 13 25 50 25 18 43 86 ดีมาก 

6 10 17 27 54 22 19 41 82 ดีมาก 

7 9 14 23 46 19 17 36 72 ดี 

ดีมาก 8 13 17 30 60 28 19 47 94 

9 10 15 25 50 24 18 42 84 ดีมาก 

รวม 92 134 226 452 203 161 364 728 - 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 80.88   ดีมาก 

  

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการ

นาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ  4  MAT จากนกัเรียน 9 คน พบวา่

คะแนนทดสอบการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่าคะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80.88 อยู่

ในระดบัดีมาก 

 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา  

                การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้ 

                แบบ 4 MAT ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ μ σ di z 

ก่อนเรียน 9 30 10.22 1.72  

45.00 

 

.008 หลงัเรียน 9 30 22.55 3.00 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอ

ขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนน

ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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6. อภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอ

ขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผล

ตามลาํดบัสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่ คะแนนทดสอบการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่า

คะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80.88 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิกุล นามปัดสา (2558) ศึกษาการประเมินความแตกต่างประสบการณ์และผลการ

เรียนรู้ เร่ืองสารและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่ง

การจัดการเรียนรู้ แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

ทดสอบการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่าคะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 82.46 สูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การคน้หา การจดัการขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนน

ก่อนการเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธรรมรัฐ รูปคม (2557) ศึกษา

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองจาํนวนจริง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

      (1) ควรมีการควบคุมเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผูส้อนจึงตอ้งวางแผนการใช้

เวลาและควบคุมเวลาใหด้าํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตามขั้นตอน 

      (2) ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ผูส้อนควรเร่ิมจากง่ายไปหายาก คาํถามกระตุน้นกัเรียนควรใชค้าํถามท่ี

ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ใชค้าํถามท่ีหลากหลาย เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัความรู้ใหม่ให้เหมาะสมและทา้

ทายความสามารถตามวยัของผูเ้รียน 

      (3) ผูส้อนควรใหก้ารเสริมแรงทางบวก คาํพดู หรือสภาพการณ์ท่ีจะช่วยใหพ้ฤติกรรมเกิดข้ึนอีก 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

           ควรมีการศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัการจดัเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น เปรียบเทียบกบัการ

สอนแบบ KWL PLUS 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ และดร.เบญจรัตน์  ราชฉวาง อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีให้

ความช่วยเหลือจนทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  2) เพ่ือศึกษา

ระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในการ

บริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในปีการศึกษา 2560  จาํนวน  325  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) กาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิตท่ี 0.01  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคาดหวงัการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมระดบัการดาํเนินงานอยู่ใน

ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการวางแผน  (P) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตามแผน (D) และ
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (A)  2) ความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 

ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการปฏิบติัตามแผน (D)  รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน  (P) และ

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (A)  3) เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 จาํแนกโดยภาพรวมและรายดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั:   ความคาดหวงั/ ความพึงพอใจ/การบริหารกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1) to investigate level of expectation toward administrative 

in scouting of primary schools under Samut Prakarn Primary Education Service Area 1, 2)  to investigate 

satisfaction level of administrative in scouting of primary schools under Samut Prakarn Primary Education 

Service Area 1, and 3)  to compare level of expectation and satisfaction level of administrative in scouting of 

primary schools under Samut Prakarn Primary Education Service Area 1The instrument was used for collecting 

data was a 5 scale rating questionnaire. The sample was 325 scout teachers in seventy-two schools. The statisties 

was used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and testing hypothesis by t- test 

Dependent Samples at the statistical significance at a level of  0.01. 

The results indicated that 1)  overall level of expectation toward administrative in scouting of primary 

schools under Samut Prakarn Primary Education Service Area 1 was at a high level. When inspecting at individual 

aspects, it was found that the highest rated aspect was planning ( P) , followed by doing ( D) , and acting ( A) , 

respectively. 2)  Overall satisfaction level of administrative in scouting of primary schools under Samut Prakarn 

Primary Education Service Area 1 was at a high level.  When inspecting at individual aspects, it was found that 

the highest rated aspect was doing (D), followed by planning (P), and acting (A), respectively. 3) A comparison 

between the level of expectation and the satisfaction level of administrative in scouting of primary schools under 

Samut Prakarn Primary Education Service Area 1, in overall and individual aspects revealed differences, 

statistical significant at a level of  0.01. 
 

KEYWORDS:  Expectations  / Satisfaction  / Scouting activity mangement in primary school under the office 

of Samutprakarn educational service area 1 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ซ่ึงมีจาํนวน 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง

สมุทรปราการ  อาํเภอพระประแดง  และ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบญัญติัการศึกษาพุทธศกัราช 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
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พทุธศกัราช 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พทุธศกัราช 2553 และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.

2551  จึงไดม้ีการสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือให้กบัโรงเรียนท่ีสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 ทุกดา้นเพ่ือใหกิ้จการลูกเสือมีการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ  

 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ไดมี้การจดัตั้งสโมสรลูกเสือสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นศูนยร์วมของลูกเสือทุกประเภท  

เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมใหลู้กเสือไดป้ฏิบติัตามคาํปฏิญาณ กฎ และอุดมการณ์ของลูกเสือและวตัถุประสงคข์อง

คณะลูกเสือแห่งชาติ  และเพ่ือพฒันากิจการลูกเสือ และเป็นศูนยป์ระสานงานกบัสํานกังานลูกเสือแห่งชาติและ

ลูกเสืออ่ืน   

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํวิจยัเพ่ือสํารวจ ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรม

ลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ทั้งน้ีเพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการวางแผน กาํหนดนโยบายเพ่ือจะนาํมาปฏิบติั ปรับปรุงและพฒันากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1) เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  

 2)  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

 3)  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โดยใชก้รอบแนวคิดกิจกรรมวงจรคุณภาพตามวงจร PDCA ตามทฤษฎี

การบริหารตามวงจรเดมม่ิง ของ  ดร.เอดวาร์ด   เดม่ิง ท่ีใชเ้ป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1.ความคาดหวังของผู้

กาํกบัลูกเสือ 

 

2.ความพงึพอใจของผู้

กาํกบัลูกเสือ 

 

การบริหารงานกจิกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใชก้รอบแนวคิดกิจกรรมวงจรคุณภาพ

ตามวงจร PDCA ดงัน้ี 

1. ดา้นการวางแผน (Plan: P) 

2. ดา้นการดาํเนินการตามแผน (Do: D) 

3. ดา้นการตรวจสอบ (Check: C) 

4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (Action : A) 

อา้งอิงจาก ทฤษฎีการบริหารตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  ของ  ดร.เอดวาร์ด   เดม่ิง 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความ

คาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1    

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  รวมจาํนวนทั้งหมด  72  โรงเรียน รวมทั้งหมด 2,187 คน โดยการกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  325  คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง ซ่ึง

ประกอบดว้ย  ขั้นตอนดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น  ดงัน้ี   ดา้นการวางแผน , ดา้นการปฏิบติัตามแผน , ดา้นการตรวจสอบ , 

และดา้นการปรับปรุงแกไ้ข     

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึง

พอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัและความ

พึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1  โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง ซ่ึงประกอบดว้ย  ขั้นตอนดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น  ดงัน้ี   

ดา้นการวางแผน , ดา้นการปฏิบติัตามแผน , ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรับปรุงแกไ้ข ไดก้าํหนดเกณฑก์าร

แปลผลขอ้มูลไวเ้ป็นช่วง 5 ระดบั และนาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา โดยผ่านการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน และนาํมาวิเคราะห์

ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 

และนําขอ้คาํถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.979 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t-test Dependent 

Samples 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ส่งแบบสอบถามและหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จาํนวนโรงเรียน  37   โรงเรียน และ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 325 ชุด  เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาเดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนาํไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
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4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูท้าํการศึกษาคน้ควา้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปSPSS 

วิเคราะห์ค่าสถิติของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยหาค่าความถ่ีและร้อยละ ตอนท่ี 2 

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชค้่าเฉล่ีย ( x ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคาดหวงั

และความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t-test Dependent Samples 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

           เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศพบว่า  เป็นเพศชายจาํนวน 115 คน (ร้อยละ35.38)  เป็นเพศ

หญิงจาํนวน 210 คน (ร้อยละ64.62)  เม่ือจาํแนกตามอายพุบวา่ อาย ุ21-30  ปี จาํนวน 91 คน (ร้อยละ28.00)  อาย ุ

31-40  ปี จาํนวน 138 คน (ร้อยละ42.46)  อายุ 41 ปีข้ึนไป จาํนวน 96 คน (ร้อยละ29.54)  เม่ือจาํแนกตามวุฒิ

การศึกษาพบวา่  วฒิุระดบัปริญญาตรี จาํนวน 191 คน (ร้อยละ58.77)  วฒิุระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 134 คน 

(ร้อยละ41.23)  เม่ือจําแนกตามตําแหน่งทางลูกเสือในสถานศึกษาพบว่า ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ หรือ รอง

ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน จาํนวน 72 คน (ร้อยละ22.15) ตาํแหน่งผูก้าํกบักลุ่ม หรือ รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ

โรงเรียน จาํนวน 66 คน (ร้อยละ20.31) ตาํแหน่งผูก้าํกบั หรือ รองผูก้าํกบักองลูกเสือโรงเรียน จาํนวน 95 คน (ร้อย

ละ29.23)  ตาํแหน่งครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ จาํนวน 92 คน (ร้อยละ28.31) เม่ือจาํแนกตามวฒิุทางลูกเสือพบว่า  

ไม่มีวฒิุทางลูกเสือ จาํนวน 5 คน (ร้อยละ1.54)  มีวฒิุขั้นความรู้ทัว่ไป จาํนวน 7 คน(ร้อยละ2.15) มีวฒิุขั้นความรู้

เบ้ืองตน้ จาํนวน 119 คน (ร้อยละ36.62)  มีวฒิุขั้นความรู้ชั้นสูง จาํนวน 111 คน (ร้อยละ34.15)  มีวฒิุสูงกวา่ขั้น

ความรู้ชั้นสูงข้ึนไป จาํนวน 83 คน (ร้อยละ25.54)  เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนกิจกรรมลูกเสือ

ในสถานศึกษาพบวา่  ประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 111 คน 

(ร้อยละ34.15)  ประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 5  ปีข้ึนไป  จาํนวน 214 คน (ร้อยละ

65.85)      
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ตารางที ่1  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพ

วงจรเดม่ิง (Deming cycle)  จาํแนกรายดา้น  

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้

กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง (Deming cycle) 

( x )  S.D. ระดบัความคาดหวงั 

1. ดา้นการวางแผน   4.20 0.64 มาก 

2. ดา้นการปฏิบติัตามแผน  4.16 0.66 มาก 

3. ดา้นการตรวจสอบ  4.12 0.65 มาก 

4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข  4.01 0.66 มาก 

รวม 4.12 0.58 มาก 

 

 เม่ือพิจารณาถึงความคาดหวงัในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง มีระดบั

ความคิดเห็นจาํแนกรายดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  x  =4.12, S.D. = 0.58)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน  (plan : P) ( x  = 4.20, S.D. = 0.64)  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตาม

แผน (do : D) (  x   =4.16, S.D. = 0.66) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (act : A)                    

(  x   =4.01, S.D. = 0.66) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2  การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จาํแนกรายดา้น 

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้

กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง (Deming cycle) 

( x )  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นการวางแผน   4.10 0.70 มาก 

2. ดา้นการปฏิบติัตามแผน  4.15 0.70 มาก 

3. ดา้นการตรวจสอบ  4.02 0.77 มาก 

4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข  3.91 0.76 มาก 

รวม 4.04 0.67 มาก 

 

 เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดั

เขตสาํนกังานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง จาํแนกราย

ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x=4.04, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น

การปฏิบติัตามแผน (do: D) ( x =4.15, S.D. = 0.70)  รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน  (plan : P)    ( x=4.10, S.D. = 

0.70)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (act : A) (x =3.91, S.D. = 0.67) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพ

วงจรเดม่ิง จาํแนกรายดา้น โดยใชส้ถิติทดสอบ  T–test (dependent Samples)  โดยภาพรวมและรายดา้น  

ดงัน้ี 

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้

กจิกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง  

ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

t Sig. 
x� S.D. x� S.D. 

1. ดา้นการวางแผน   4.20 0.64 4.10 0.70 3.75** 0.00** 

2. ดา้นการปฏิบติัตามแผน  4.16 0.66 4.15 0.70 0.61 0.55 

3. ดา้นการตรวจสอบ  4.12 0.65 4.02 0.77 3.46** 0.00** 

4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข  4.01 0.66 3.91 0.76 3.90** 0.00** 

รวม 4.12 0.58 4.04 0.67 3.61** 0.00** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

  

              ผลการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จาํแนกโดยภาพรวมและรายดา้น มี

ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกไดด้งัน้ี ดา้นการวางแผน  มี

ความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นการปฏิบติัตามแผน 1 มีความไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการตรวจสอบ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้น

การปรับปรุงแกไ้ข มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01           

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพ

วงจรเดม่ิง  มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ทุกดา้นมีแนวทางพฒันา การบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ 

 1.1 ดา้นการวางแผน มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพวงจร

เดม่ิง (Deming cycle)  มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรยา คาํแหง (2552) ไดศึ้กษา

เร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมม่ิง ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการ

วางแผน พบวา่ มีการปฏิบติัตามแผนอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการจดัลาํดบัขั้นตอนความสาํคญั

ในการพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะรัตน์ เจิมประไพ และคณะ (2551) ศึกษา

เร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ศูนยห์ัวหิน ผลการวิจยัพบวา่ 
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ความคาดหวงัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ศูนยห์ัวหิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี ดา้นท่ีสาํคญัมากท่ีสุด โดยผลการเปรียบเทียบทางคุณลกัษณะของ

นักศึกษามีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ศูนยห์ัวหิน มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.05 
 1.2 ดา้นการปฏิบติัตามแผน  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจร

คุณภาพวงจรเดม่ิง (Deming cycle)  มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฤฒยา เลิศมานพ 

(2557) ศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียน

สงักดัสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมม่ิง (Deming 

cycle)ไดแ้ก่การปฏิบติัตามแผน คือ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและรายงานผลการดาํเนินงานให้

ชุมชนไดรั้บทราบอย่างสมํ่าเสมอ ควรจดัให้มีการสาํรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผูป้กครอง ท่ีมีต่อการจดั

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียน เพ่ือนาํมาหาแนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทุกฝ่าย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชิน เกตุแกว้ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือของครูวิทยาลยั เทคโนโลยีหมู่บา้นครูกรุงเทพมหานคร สังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบวา่ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

ของครูวทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครูอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ มีความพอใจต่อการมอบหมายภาระงานสอนวิชาลูกเสือให้ และภูมิใจเม่ือมีการจดักิจกรรมลูกเสือทั้งใน

และนอกวิทยาลยัผูก้าํกบัลูกเสือตอ้งไปร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมกบัลูกเสือทุกคร้ังท่ีมีการจดั

กิจกรรม  และ ดา้นการจดังบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูวิทยาลยัเทคโนโลยีหมู่บา้นครูอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ การจดัทาํทะเบียนวสัดุอุปกรณ์และเอกสารของกองลูกเสือโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ จดัหาวสัดุอุปกรณ์และ

เอกสารของกองลูกเสือวิทยาลยัใหส้ะดวกต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งการสนบัสนุน และการหาแหล่งการเรียนรู้สาํหรับ

การเรียนการสอนวชิาลูกเสือ 
 1.3 ดา้นการตรวจสอบ มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรมวงจรคุณภาพวงจร

เดม่ิง (Deming cycle)  มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฤฒยา เลิศมานพ (2557) ศึกษา

เร่ือง การบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนสังกัดสา

นกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมม่ิง (Deming cycle) 

ไดแ้ก่ การติดตามตรวจสอบ (check)ควรจดัให้มีการติดตาม กาํกบั นิเทศ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็น

ระบบและรายงานผลการดาํเนินงานให้ชุมชนไดรั้บทราบอย่างสมํ่าเสมอ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีรยา 

คาํแหง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมม่ิงใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการตรวจสอบ  พบวา่  ภาพรวมและ

ทุกรายขอ้ มีการปฏิบติัการบริหารอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้ความสําคญักับการ

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี              
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เพราะการตรวจสอบและการประเมินผลจะเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาให้การปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้  
 1.4 ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข   มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชกิ้จกรรม

วงจรคุณภาพวงจรเดม่ิง (Deming cycle)  มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรียา คาํแหง 

(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมม่ิงในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการปรับปรุงและพฒันา  พบวา่  ภาพรวมและทุก

รายขอ้ มีการปฏิบติัการบริหารอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงว่าบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ข 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการการจดักิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วีระศักด์ิ รักษาแสง (2556)  ศึกษาเร่ือง สภาพปัญหา และแนวทาง

พฒันาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามญัในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1  ผลการศึกษาระดบัการดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมระดบัการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ตามรายดา้นพบวา่ ระบบ ดา้นการนิเทศ ติดตามประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยู่

ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรก ได้แก่ มีการกําหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลท่ีชดัเจนแน่นอน มีการวางแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีอยา่ง

ต่อเน่ือง มีการนาํผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่

เคร่ืองมือการนิเทศติดตามประเมินผลสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1) การดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการวางแผน  ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครู ควรมีการให้บุคลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการมีการวิเคราะห์ และวางแผนปฏิบติัการประจาํปีทางดา้น

กิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2) การดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ด้านการปฏิบัติตามแผน ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด ซ่ึงผู ้บริหาร

สถานศึกษาและครู ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือทาํให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นการส่งเสริมการใชท้รัพยากรในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 3) การดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการตรวจสอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครู ควรมีการส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมลูกเสือระดบักลุ่มเครือข่ายซ่ึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้วิธีการดาํเนิน

กิจกรรมลูกเสือพร้อมทั้งรูปแบบการการตรวจสอบและประเมินผลท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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 4) การดาํเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา

และครู มีการให้บุคลากรทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํวิจยั และนาํผลการประเมินท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย

มาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการศึกษาคน้ควา้ การพฒันาบุคลากรร่วมกับโรงเรียนอ่ืนหรือกลุ่มเครือข่าย เพ่ือให้

ประสบความสาํเร็จสูงสุด 

(2) ควรศึกษาว่ามีเทคนิควิธีการในการบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสืออย่างไร ให้บรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

(3) การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือในระดบัประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เท่านั้น การวจิยั

ในคร้ังต่อไปควรดาํเนินการในการพฒันาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ และ (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัจาก

การจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

อสัสมัชญัระยอง จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 36 คน ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ี

ไลน์ (Storyline) 8 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง และ (2) แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขียน

ภาษาองักฤษ การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา 2 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples) ผลการวิจยัพบว่า (1) ความสามารถอ่านและ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) อยู่

ในระดับดีเยี่ยม (x� = 17.58 และ x� = 8.75) (2) ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline), ความสามารถอ่านและเขียน 
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ABSTRACT 

  The purposes of this study were ( 1)  to examine the English reading and writing abilities of 

Matthayomsuksa 4 students and ( 2)  to compare the English reading and writing abilities of Matthayomsuksa 4 

students after they have been taught using a storyline learning method in pre- test and post- test through storyline 

learning method. The sample of this research was 36 students randomly drawn from those who were studying in 

Matthayomsuksa 4 at Assumption College Rayong, in the first semester of the academic year 2018.  The 

instruments in this study were (1) 8 storyline learning management plans and (2) an evaluation form of English 

reading and writing skills. The duration for the study was 2 months. The data were analyzed using mean, standard 

deviation and t- test by Dependent Samples.  The results showed that, after having been taught using a storyline 

learning method, ( 1)  the English reading and writing abilities of Matthayomsuksa 4 students was found to exist 

at a high level (x �= 17.58 and x� = 8.75), and (2) the English reading and writing abilities of Matthayomsuksa 4 

students before and after having been taught using a storyline learning method were found to be significantly 

different at the level of .05. 

 

KEYWORDS: Storyline Method Learning Management, Reading and Writing Literacy 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

                การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับ

วฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคม

โลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน 

เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารได ้รวมทั้ง

เขา้ถึงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน และมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการ

เรียนรู้พ้ืนฐาน ซ่ึงกาํหนดให้เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน

การใช้ทักษะทางภาษาในด้านต่างๆ ทั้ งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการนําไปใช้ส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนัและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยเฉพาะทกัษะการอ่านและการ

เขียน ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะน้ีในการแสวงหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ ผูเ้รียนอ่านแลว้ตอ้งสามารถวิเคราะห์ความ สรุป

ความ ตีความ บอกรายละเอียด สาระสําคญั ตลอดจนเขียนแสดงความคิดเห็น ตดัสินหรือประเมินค่า และให้

ขอ้คิดเห็นจากการอ่านเร่ืองได ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

                จากผลการรายงานการทดสอบวดัระดบัทกัษะทางภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ (4Skills) ภายในโรงเรียน

อสัสัมชญัระยอง ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง. 2560) ซ่ึง

เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนเทียบเคียงหลกัสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) โดยการทดสอบวดัระดบั

ทกัษะทางภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ (4Skills) คือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ซ่ึงมีการกาํหนดเป้าหมาย
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คือนักเรียนร้อยละ 80 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียในด้านทักษะการพูด (Speaking)  

ร้อยละ 73.26 ดา้นทกัษะการอ่าน (Reading) ร้อยละ 52.20 ดา้นทกัษะการเขียน (Writing) ร้อยละ 60.73 และใน

ดา้นทกัษะการฟัง (Listening) ร้อยละ 54.98 จะเห็นไดว้า่คะแนนทั้ง 4 ทกัษะตํ่ากวา่เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดคือ

ร้อยละ 80 ซ่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และในดา้นทกัษะการอ่าน (Reading) มีคะแนนอยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่า

กวา่เกณฑอ่ื์น ๆ ซ่ึงทกัษะการอ่านเปรียบเสมือนหวัใจสาํคญัของการศึกษาภาษาองักฤษ การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการแสวงหาความรู้และการพฒันาชีวิต นอกจากจะทาํให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้แลว้ยงัทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอี์กดว้ย ซ่ึงหลกัการสาํคญัในการอ่านคือตอ้งจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน

ได ้เพราะจะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจสาระสําคญัและเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และการฝึกฝนอย่าง

สมํ่าเสมอจะทาํให้ผูอ่้านมีพ้ืนฐานในการอ่านท่ีดีในการเรียนรู้มีทกัษะการเขียน การฟัง และการพูด ทาํให้เกิด

ความชาํนาญ และมีความรู้กวา้งขวางนาํมาซ่ึงการพฒันาในดา้นความรู้ ความคิด และดา้นอ่ืน ๆ สามารถดาํรงชีวิต

อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของรินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงษ ์(2557) ไดก้ล่าววา่ การอ่าน

จดัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเรียนรู้ เพราะวิชาการต่าง ๆ จาํเป็นจะตอ้งอาศยัความสามารถในการอ่านเพ่ือ

ทาํความเขา้ใจเน้ือหาและจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน แลว้จึงนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นในการ

เรียนการสอนจึงจาํเป็นตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพฒันานักเรียนให้สามารถอ่านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่การท่ีจะพฒันานกัเรียนให้อ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกปฏิบติัอย่าง

สมํ่าเสมอจึงจะประสบผลสาํเร็จ การอ่านประเภทหน่ึงท่ีนกัเรียนควรจะไดรั้บการฝึกปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอเพราะ

เป็นประโยชน์อยา่งมากในการแสวงหาความรู้ คือ การอ่านจบัใจความ นอกจากน้ีทกัษะท่ีควรพฒันาควบคู่ไปดว้ย

คือ ทักษะการเขียน เพราะเป็นการสะท้อนการเรียนรู้ของทักษะอ่ืน ๆ เป็นกระบวนการท่ีต้องผ่านการคิด

หลากหลายขั้นตอน เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดออกมาเป็นขอ้ความหรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รงกบั

ความคิดของผูเ้ขียน หากผูเ้ขียนใชโ้ครงสร้างทางภาษาไม่ถูกตอ้ง ขาดความสมบูรณ์ ก็จะทาํให้ไม่สามารถส่ือ

ความหมายตามท่ีตอ้งการได ้สอดคลอ้งกับคาํกล่าวของกุลธิดา คนเสง่ียม (2557) ได้กล่าวว่า ทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การฝึกทกัษะการเขียนเพ่ือ

การส่ือสารจะเป็นการเขียนในระดบัสูงกวา่การเขียนประโยค และเป็นการเขียนถอ้ยคาํและสาํนวนในรูปแบบของ

ประโยคท่ีเป็นท่ียอมรับและเรียบเรียงประโยคใหเ้หมาะสมและสามารถส่ือความหมายได ้

                การจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีใชเ้พ่ือพฒันาการอ่าน

และเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) เป็นการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียน ผูส้อนเนน้คุณค่าวา่ผูเ้รียนทุกคนต่างมีประสบการณ์และทกัษะเดิมของ

ตนเอง ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ของผูเ้รียน และมีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

พฒันาวฒิุภาวะทางสังคมโดยการร่วมทาํกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะทกัษะ

การอ่านและเขียน ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจสาระสาํคญัและเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมไปถึงสามารถ

ถ่ายทอดเร่ืองท่ีอ่านออกมาเป็นขอ้ความหรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รงกบัความคิดของ

ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์ การใชค้าํถามเพ่ือ

หาเหตุผล และบูรณาการนาํเอาสาระการเรียนรู้จากหลากหลายรายวชิามาเช่ือมโยงกนัภายใตก้ารเรียนรู้หวัขอ้เร่ือง

เดียวกนั เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยการสร้างเส้นทางการเดินเร่ืองให้เรียงต่อเน่ืองกนัตามลาํดบัเหตุการณ์ 
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และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนรู้ โดยใชค้าํถามหลกัเป็นตวัเช่ือมโยงหรือเปิดประเด็นในการดาํเนินเร่ือง เพ่ือให้

นักเรียนได้กระตุน้ประสบการณ์เดิม และจินตนาการอนัเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยผูเ้รียนจะได้สร้าง

จินตนาการตามเน้ือเร่ืองท่ีกาํหนด เป็นการเรียนรู้ดา้นธรรมชาติ เศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิถีชีวิต ผสมผสานกนั

ไป ซ่ึงเป็นสภาพจริงของชีวิต โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี การจดัฉาก ตวัละคร การดาํเนินชีวติ 

และเหตุการณ์สาํคญัเกิดข้ึน หรือปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข (วลยั พานิช. 2547) ถา้ไดมี้การนาํการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ี

ไลน์ (Storyline) มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 น่าจะช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน

และการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนใหดี้ข้ึน มีความสามารถจบัใจความสาระสาํคญัและเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและรวดเร็ว อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดออกมาโดยการเขียนท่ีส่ือความหมายไดต้รงกบัความคิดของนกัเรียน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้างไวยากรณ์และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

             (1) เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการ

เรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

             (2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่ง

ก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1845 

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

      จากการท่ีไดศึ้กษาเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา สามารถสรุปเป็นกรอบ

ในการดาํเนินการวจิยั ไดด้งัน้ี 

การจัดการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

ขั้นตอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ขั้นนาํ 

  1.1 เสนอภาพหรือเน้ือ

เร่ือง 

1. มีความเขา้ใจในการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน ์

และจุดประสงคใ์นการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน ์

ในแต่ละขั้นตอน 

2. ไดห้ลกัการในการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์  

2. ขั้นเสนอเร่ือง 

  2.1 วเิคราะห์เน้ือเร่ือง

โดยการอ่าน 

1. สามารถจบัใจความสาํคญัและมีทกัษะการคิด 

วเิคราะห์  

2. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียนคนอ่ืน 

ๆ 

3. ขั้นปฏิบติั 

  3.1 การสร้างฉาก 

  3.2 การสร้างตวัละคร 

  3.3 กาํหนดวถีิชีวติ 

  3.4 เหตุการณ์และการ

แกปั้ญหา 

  3.5 การเขียนโดยใช้

องคป์ระกอบต่าง ๆ  

1. สามารถใชค้าํถามนาํในแต่ละขั้นตอน 

2. วางโครงเร่ืองของฉาก 

3. กาํหนดความสัมพนัธ์ของตวัละคร 

4. สร้างเร่ืองราวการดาํรงชีวติของตวัละคร 

5. ระบุเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และปัญหาท่ีตวัละครตอ้ง

เผชิญ 

6. สามารถสร้างเร่ืองตามแบบสตอร่ีไลน ์

4. ขั้นสรุปและนาํเสนอ

ผลงาน 

1. อภิปราย สรุปเล่าเร่ือง นาํเสนอผลงานแนวคิด

หรือประสบการณ์ได ้

5. ขั้นประเมินผล 1. ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมในทุกขั้นตอน 

2. ตรวจสอบผลการเรียนและการนาํไปใช ้
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั 

              การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยั การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-

test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล. 2540)โดยผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง นาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานของการวิจยัท่ีว่าความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

อสัสมัชญัระยองภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สูงข้ึน 

ความสามารถอ่านและ                 

เขียนภาษาองักฤษ 

1. ความสามารถอ่าน 

2. ความสามารถเขียน 
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  4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง จาํนวน 1 

ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากการจบั

ฉลาก มีนกัเรียนจาํนวน 36 คน  

   4.3 ตวัแปรทีศึ่กษาไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ 

(Storyline) 

                ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 

               4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 2 เดือน (สิงหาคม – กนัยายน 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

8 แผน เวลา 16 ชัว่โมง คร้ังละ 2 ชัว่โมง 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

                      (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) โดยในแต่ละแผนจะมีการใชโ้ครงสร้างทาง

ภาษาของประโยค Present Simple Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense การตรวจสอบคุณภาพโดย

ดา้นความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.52) 

                      (2) แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ จาํนวน 2 ชุด ชุดท่ี 1) แบบทดสอบ

ความสามารถอ่านภาษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.66 – 1.00  ค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.23 - 0.77 ค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง 

0.33 - 0.88 และค่าความเช่ือมัน่ 0.78 ชุดท่ี 2) แบบทดสอบความสามารถเขียนภาษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั จาํนวน 

1 ขอ้ มีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 1.00  

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                     เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 8 

แผน เวลาในการสอน 16 ชัว่โมง มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                      (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                      (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการ

เรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

                     การศึกษาความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบ

สตอร่ีไลน์ (Storyline) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน ์(Storyline) จาํแนกตามเกณฑก์ารวดั 

  และประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยี่ยม 16-20 30 83.33 - - 

70 – 79 ดี 14-15 6 16.7 - - 

รวม ดีเยี่ยม - 36 100 17.58 2.03 

 

         จากตารางท่ี 1  พบว่า  ความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการ

จดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ( x�  = 17.58) และมีนกัเรียนร้อยละ 83.33 อยูใ่นระดบัดี

เยีย่ม ร้อยละ 16.7 อยูใ่นระดบัดี 

 การศึกษาความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบสตอ

ร่ีไลน์ (Storyline) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่ 2   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น 

 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) จาํแนกตามเกณฑก์ารวดั 

 และประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยีย่ม 8-10 29 80.56 - - 

70 – 79 ดี 7 7 19.44 - - 

รวม ดีเยีย่ม - 36 100 8.75 1.25 

       

         จากตารางท่ี 2  พบว่า  ความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการ

เรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( x� = 8.75) และมีนักเรียนร้อยละ 80.56 อยู่ในระดับดีเยี่ยม                

ร้อยละ 19.44 อยูใ่นระดบัดี 

 5.2 การเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่ง

ก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

               ความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ

จดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียน

และหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 10.03 4.19 

35 9.83 .000 
หลงัเรียน 17.58 2.03 

 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่  ค่าเฉล่ียความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจาก

การจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ

จดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียน 

 และหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) 

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 4.83 1.42 

35 15.10 .000 
หลงัเรียน 8.75 1.25 

    

 จากตารางท่ี 4  พบวา่  ค่าเฉล่ียความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงั

จากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) อยู่ในระดบัดีเยี่ยมตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การจดัการเรียนรู้

แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) เป็นการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด วเิคราะห์ การใชค้าํถามเพ่ือหา

เหตุผล สร้างเร่ืองราวโดยปฏิบติัตามองค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) โดยให้ใช้

คาํถามนาํในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 1. การสร้างฉาก เป็นการเร่ิมเขา้สู่บทเรียนโดยครูเสนอภาพหรือเน้ือเร่ือง จากนั้น

นกัเรียนเปิดตวัเร่ืองในฉากโดยเป็นการระบุเวลา สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 2. การสร้างตวัละคร เป็นการกาํหนด

ความสัมพนัธ์ของตวัละคร ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัฉากหรือเหตุการณ์ 3. การกาํหนดวิถีชีวิต คือการสร้างเร่ืองราว

การดาํรงชีวิตของตวัละคร เป็นการดาํเนินชีวิตหรือเป็นเร่ืองราวของตวัละครว่าตวัละครเหล่านั้นทาํอะไร เป็น

เร่ืองราวของตวัละครว่าไดท้าํกิจกรรมอะไรบา้ง 4. เหตุการณ์และการแกปั้ญหา โดยการระบุเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึน หรือปัญหาท่ีตวัละครตอ้งเผชิญ การมีเหตุการณ์เกิดข้ึนอาจเป็นไดท้ั้ งดา้นดีหรือดา้นไม่ดีหรือมีปัญหาท่ี
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ตอ้งแกไ้ข โดยจะมีการใชค้าํถามในการดาํเนินเร่ืองในแต่ละขั้นตอน เพ่ือนาํไปสู่การทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายได ้

อีกทั้งยงัเช่ือมการฝึกทกัษะขั้นพ้ืนฐานเขา้กบัการดาํรงชีวติจริง และใชไ้ดดี้กบัการเรียนภาษาและส่ิงแวดลอ้ม การ

ทาํกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) น้ีจะช่วยสร้างโอกาสในการฝึกทกัษะพ้ืนฐาน โดยผูเ้รียนจะ

สามารถฝึกทกัษะนั้น ๆ ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกโดยไม่ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย เป็นลกัษณะการสอนเร่ืองราวส่ิงท่ีใกลต้วั

ท่ีสุด เช่น ตวัเรา บา้นของเรา ครอบครัวของเรา จากนั้นจึงขยายเป็นวงกวา้งออกไปสู่สภาพแวดลอ้มในชุมชนของ

ผูเ้รียน และออกไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ เม่ืออยูใ่นชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนในลกัษณะของการบูรณาการเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้แบบองคร์วม และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ผูเ้รียนจึงจะไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีเป็นวิถีชีวติจริง

ส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นประโยชน์ของการเรียนหรือทกัษะนั้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง (อรทยั มูลคาํ และ สุวิทย ์

มูลคาํ. 2544) อีกทั้ งยงัได้ฝึกและพฒันาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์ รวมทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้า่นการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

3 คน อยา่งละเอียดทุกขั้นตอน และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนนาํไปใชจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

กมลวรรณ โคตรทอง (2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน

อาเซียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ Storyline สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเป้า (สาํราญไชย

วิทยา) จงัหวดัชยัภูมิ ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้

แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานอาเซียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ Storyline สูงกวา่ก่อนการใช้

แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแผนการสอนมีคุณภาพ ไดรั้บการตรวจสอบ

โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน แผนมีการจดัลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน สะดวกต่อการเรียนการสอน มีกิจกรรมนาํเขา้สู่

บทเรียน สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนอยากรู้อยากเรียน มีการทบทวนเน้ือหาเก่าเช่ือมโยงสู่

เน้ือหาใหม่ และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างเส้นทางการเดินเร่ืองให้เรียงต่อเน่ืองกันตามลาํดับ

เหตุการณ์ และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการเรียนรู้ โดยใชค้าํถามหลกั เป็นตวัเช่ือมโยงหรือเปิดประเด็นในการดาํเนิน

เร่ือง เพ่ือใหน้กัเรียนไดก้ระตุน้ประสบการณ์เดิม และจินตนาการอนัเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลใหผู้เ้รียนมี

ความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน และทาํให้ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนอีกดว้ย ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกับการเรียน 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบคาํถามดว้ยตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนได้

อยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลุธิดา คนเสง่ียม (2557) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิการ

เขียนภาษาองักฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัพรหมเพชร 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัพรหมเพชร โดย

ใชรู้ปแบบการสอนซิปปา (CIPPA Model) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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7. ข้อเสนอแนะ 

   7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรนาํการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวชิาเพ่ิมเติมของระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นรายวชิาท่ีเนน้การพฒันาดา้นการอ่านและเขียน 

   (2) ครูผูส้อนควรออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โดยใชภ้าพประกอบและขอ้ความในการนาํเขา้สู่บทเรียนเพ่ือกระตุน้ความสนใจ

แก่นักเรียน สร้างความตระหนักให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป  

              7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   ควรมีการบูรณาการการจดัการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ (Storyline) กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

รายวิชาหลกัภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาฝร่ังเศส เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนในการเรียนรู้

และพฒันาความสามารถอ่านและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้างไวยากรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ และ (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนและหลงั

เรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 40 คน ใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

(1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ จาํนวน 18 แบบฝึก และ (2) แบบทดสอบความสามารถ

อ่านและเขียน ภาษาองักฤษ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบใชร้ะยะเวลา 2 เดือน การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบที (Dependent t-test  statistic) ผลการวิจยัพบวา่ 

(1) ความสามารถอ่าน และเขียน ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดีเยี่ยม  (x� = 64.90 และ 

 x� = 145.90) และ (2) ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจาก

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ ,ความสามารถอ่านและเขียน 
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ABSTRACT 

  The purposes of this study were (1) to study on English reading and writing abilities of Prathomsuksa 

5, and ( 2)  to compare the English reading and writing abilities of Prathomsuksa 5 students in pre- test and post-

test through learning management with exercises.  The sample of this research was 40 students in a section of 

Prathomsuksa 5 from WatRathniyomtham (Piboonsongkram) in Bangkok in the first semester in academic year 

of 2018. The sample was selected by Simple Random Sampling using a section as a random unit. The instruments 

in this study were (1) 18 learning management plans with exercises, and (2) evaluation form of English reading 

and writing skills.  This study was conducted in 2 months.  The data was analyzed by mean, standard deviation 

and dependent t-test  statistic. The results showed that (1) English reading and writing abilities of Prathomsuksa 5 

students through learning management with exercises were at the excellent level (x� = 64.90 and  x� = 145.90). 

vespectively.  and ( 2)  English reading and writing abilities of Prathomsuksa 5 students through learning 

management with exercises were higher at the statistical significant  level of  .05  

 

KEYWORDS: Learning management with exercises, Reading and Writing abilities  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประจาํวนัเน่ืองจากภาษาเป็นเคร่ืองมือ

ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับวฒันธรรม 

การตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลกนาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบั

ประเทศต่าง ๆ เพ่ือช่วยพฒันานักเรียนให้มีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน สามารถเรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่าง

ของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการ

ใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือส่ือสารได้ รวมทั้ งการเขา้ถึงองคค์วามรู้และความเปล่ียนแปลง        

ในหลายๆ ด้านของโลกในยุคปัจจุบัน เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ส่งผลให้มนุษยต์อ้ง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมโลกท่ีแปรเปล่ียนไปได้อย่างเขม้แข็ง มัน่คง 

เหมาะสมมีภูมิคุม้กนัเช่น การเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ การสร้างและใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ

การดาํรงชีวิตประจาํวนั รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ การสร้างและใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เพ่ือการดาํรงชีวิตประจาํวนั รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการส่ือสารหรือความสามารถในการใช้ภาษา เป็นตน้   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวระบบการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมทางดา้นต่าง ๆ  

และสามารถใชชี้วติตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

ความสาํคญัของการสอนภาษาองักฤษระดบัประถมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ไดก้าํหนดมาตรฐานสาระการเรียนรู้แกนกลาง และตวัช้ีวดัในระดบัชั้นเพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่การจดัการศึกษา

ในสถานศึกษาทัว่ประเทศแมอ้าจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของพ้ืนท่ีก็ยอ่มสามารถจะ

พฒันานักเรียนไปสู่ระดบัมาตรฐานเดียวกนัได ้สําหรับการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั้น สถานศึกษาตอ้ง
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ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถตาม

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามท่ีกาํหนดของแต่ละระดบัชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

จากผลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ O-net (Ordinary Nationnal – 

Education Testing) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน            

 วดัราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 31.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์     

ในภาพรวมพบวา่คะแนนรายวิชาภาษาองักฤษยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่าเน่ืองจากไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 และเม่ือเทียบกบั

รายวชิาอ่ืนทั้ง 4 รายวชิา พบวา่รายวิชาภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียคะแนนตํ่ากวา่รายวิชาอ่ืน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่สาเหตุ

เกิดจากการสอนวิชาภาษาองักฤษยงัไม่บรรลุผลมีสาเหตุหลายประการ เช่น นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน หรือ

แสวงหาความรู้จากการอ่านดว้ยตนเอง ไม่สามารถสรุปใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านและเขียน หรือตอบคาํถามได ้

ครูผูส้อนไม่ใชว้ธีิท่ีเหมาะสมจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในการอ่านและเขียนได ้อีกทั้งครูมกัจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีการสอนอ่านและเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกักาอ่านและเขียน จึงส่งผลใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจเน้ือหา

ภาษาองักฤษไดไ้ม่ลึกซ้ึง เห็นวา่เป็นเร่ืองยาก เรียนไม่สนุก น่าเบ่ือ ทาํให้นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียน ดงันั้น 

ถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของครูท่ีจะตอ้งนาํวธีิการต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัสภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนมีคุณภาพสูง

สุดทางการศึกษา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ไดก้าํหนดให้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระ

การเรียนรู้พ้ืนฐาน โดยมุ่งหวงัให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสาร              

ในสถานการณ์ต่างๆ  แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองราวและวฒันธรรมอัน

หลากหลาย และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และมุ่งเนน้ทกัษะ

ทั้ งส่ี คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาองักฤษเป็นวิธีหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงวิธีการสอนน้ี มุ่งเนน้

ใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาท่ีเรียนในการส่ือสาร อนัไดแ้ก่การใชท้กัษะทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน โดยสามารถ

เลือกใชภ้าษาให้เหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสามกบัสภาพสังคม การเรียนการสอน       

จึงเนน้การทาํกิจกรรมเพ่ือฝึกการใชภ้าษาท่ีใกลเ้คียงสถานการณ์จริงให้มากท่ีสุด โดยฝึกในลกัษณะทกัษะสัมพนัธ์ 

หรือทกัษะรวมโดยผูส้อนเป็นผูน้าํกิจกรรมมาให้ฝึก เช่น สร้างสถานการณ์ให้นกัเรียนไดส้นทนากนัเอง ให้นกัเรียน  

มีปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและกนั การเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการอ่านและเขียนมีขั้นตอนสาํคญั ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  (Warm up) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความพร้อมและอยากรู้อยากเรียนในบทใหม่ 

เน้ือหาจะเช่ือมโยงไปสู่สาระสําคญัของบทนั้น ๆ กิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นน้ีมีหลากหลาย เช่น เล่นเกมปริศนา       

คาํทาย เพ่ือทบทวนความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ ขั้นท่ี 2 ขั้นนําเสนอ (Presentation) ในขั้นน้ีครูจะให้ขอ้มูลทางภาษา แก่

นกัเรียน มีการนาํเสนอศพัท์ใหม่ เน้ือหาใหม่ให้เขา้ใจทั้งรูปแบบและความหมายกิจกรรมท่ีกาํหนดไวป้ระกอบดว้ย

การให้ฟังเน้ือหาใหม่ ให้นักเรียนฝึกพูดตาม ในขั้นน้ีครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ทางภาษาท่ีถูกตอ้ง และเป็นแบบอย่างท่ี

ถูกตอ้งในการออกเสียง รูปแบบของภาษาจึงเนน้ท่ีความถูกตอ้งเป็นหลกั ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึก (Practice) ในขั้นน้ีนกัเรียนจะ

ไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีเรียนมาแลว้ในขั้นนาํเสนอ โดยมีวตัถุประสงคใ์หน้กัเรียนใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง ขณะเดียวกนัก็เนน้เร่ือง

การใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว (Fluency) การฝึกอาจจะฝึกทั้งชั้น เป็นกลุ่ม เป็นคู่ หรือขั้นน้ีเป็นโอกาสท่ีครูจะแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดของนกัเรียนในการใชภ้าษา ซ่ึงการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นควรทาํหลงัการฝึก หากทาํระหว่างท่ีนักเรียน
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กาํลงัลองผิดลองถูก นักเรียนจะชาดความมัน่ใจในการใช้ภาษาจนทาํให้ความคล่องแคล่วอาจลดลงได ้กิจกรรมท่ี

กาํหนดไวใ้นคู่มือครูและแผนการจดัการเรียนรู้มีทั้งในลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี และในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน

ไดฝึ้กอย่างอิสระ ขั้นท่ี 4 ขั้นการใชภ้าษา (Production) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนนําคาํศัพท์หรือประโยคท่ีฝึก

มาแลว้มาใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่ว (Fluency) และเกิด

ความสนุกสนาน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจในการเรียนแต่ละคร้ัง กิจกรรมท่ีกาํหนดไวมี้หลากหลาย เช่น 

การเล่นเกม การทาํช้ินงาน การทาํแบบฝึก การนาํเสนอผลงาน ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นขั้นสุดทา้ยของการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชัว่โมง จุดประสงคคื์อ เพ่ือสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนแลว้ กิจกรรมท่ีเสนอแนะไวอ้าจจะ

เป็นการนาํเสนอรายงานของกลุ่ม ทาํแบบฝึกหัดเพ่ือสรุปความรู้ หรือเล่นเกมเพ่ือทดสอบส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ (สุมิตรา 

องัวฒันกลุ, 2540) 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบบฝึกเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยฝึกทกัษะการเขียนสะกดคาํศพัท์ให้ได้ผลดี 

เพราะแบบฝึกช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาํศพัท์ไดแ้ม่นยาํ ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และการให้นักเรียน     

ทาํแบบฝึกบ่อย ๆ จะช่วยพฒันาการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาให้ดียิ่งข้ึน เพราะแบบฝึกจะทาํให้นักเรียนไดมี้โอกาสนาํ

ความรู้ตามท่ีเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน (ชวาลา ศรีวงษา, 2557) และการสร้างแบบฝึก

ตอ้งคาํนึงถึงตวันักเรียนเป็นหลกั และในขณะเดียวกนัก็ควรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียนและควรจัด

เน้ือหาให้สอดคลอ้งกบเน้ือหาในบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ดว้ย และให้เวลาท่ีเหมาะสมแก่นักเรียนในการทาํแบบฝึก 

หากมีคาํช้ีแจงใด ๆ ควรให้มีขอ้ความสั้ นๆ  กระชับ ได้ใจความ ส่วนการเรียนเน้ือหาควรเรียนจากง่ายไปหายาก 

(กมลวรรณ โคตรทอง, 2557) และ (สมพล พวงสั้น, 2559) ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะร่วมกบัชุดคาํสัง่สาํเร็จรูป

ของโปรแกรมจีโอจีบร้า เร่ืองการหาปริพนัธ์ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.93/76.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี

กาํหนดไว ้75/75 และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การหาปริพนัธ์ หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะร่วมกบัชุดคาํสัง่

สาํเร็จรูปของโปรแกรมจี โอจีบร้าสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ศริญดา เทียมหมอก, 2558) 

แบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใชส้าระทอ้งถ่ินร่วมกบัแผนท่ีความคิด มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.05/81.33  (ไชยวฒัน์  

อารีโรจน์, 2558) ผลการวจิยั พบวา่ แบบฝึกทกัษะการพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 มีค่าประสิทธิภา 82.24/85.46 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 และความสามารถดา้นการพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการพดูรายงานการศึกษาคน้ควา้   มีค่าเท่ากบัร้อยละ 

85.46  สูงกวา่เกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

จากความเป็นมาและความสําคญัของสาเหตุปัญหาดังกล่าว ถา้นํารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช ้   

แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนมาใช้ในการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จะเกิดผลดีกบันักเรียนเป็นอย่างมากและท่ีสําคญัอย่างยิ่งเพ่ือจะช่วยเพ่ิมพูน

ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ผูว้ิจัยจึงสร้างแบบฝึกทักษะอ่านและเขียน

ภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับทกัษะอ่านและเขียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ อนั

จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสูงข้ึนและเป็นประโยชน์ในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในอนาคต

ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             1. เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

             2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

 

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวิจัย 

จากการท่ีไดศึ้กษาเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา สามารถสรุปเป็น

กรอบในการดาํเนินการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ 

ขั้นตอน จุดประสงค์ 

1. ขั้นนํา 

1.1 สร้างความสนใจ 

1.2 นาํบทเรียนเดิมเช่ือมโดย

บทเรียนใหม่ 

1.3 บอกวตัถุประสงคก์ารเรียน 

2. ขั้นสอน 

  2.1 ช้ีแจงหลกัการอ่านและเขียน 

  2.2 ครูยกตวัอยา่งการใชแ้บบฝึก

ทกัษะประกอบ 

 3. ขั้นฝึกทักษะ 

  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะประกอบ 

 

4. ขั้นการนําไปใช้ 

   4.1 นาํคาํศพัทห์รือประโยคท่ีฝึก

มาแลว้มาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  

   4.2 นกัเรียนทาํงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

5. ขั้นสรุป 

   สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนแลว้ 

1. ทบทวนความรู้เดิม 

2. เช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนใหม่ 

3. เกิดการเรียนรู้อยา่งตรงเป้าหมาย 

 

 

1. ไดห้ลกัการของการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 

2. เกิดความเขา้ใจการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 

 

 

1. เพ่ือฝึกทกัษะอ่านและเขียนโดยทาํแบบฝึกทกัษะ

ประกอบ 

2. ตรวจขอ้บกพร่องจากการทาํแบบฝึกทกัษะ 

 

1. ครูนาํบทอ่านและใหน้กัเรียนเขียนตอบจากบท

อ่าน 

2. ความสามารถอ่านและเขียนตามบทเรียนท่ี

กาํหนดให้ 

 

1. ตรวจคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

2. สรุปเน้ือหาจากการเรียน 

ความสามารถ 

อ่านภาษาองักฤษ 

 

ความสามารถ 

เขียนภาษาองักฤษ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

       การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยั การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-

test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540)โดยผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง นาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานของการวจิยั ท่ีวา่การเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบสูงข้ึน ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

 4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 40 คนโรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 4.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะประกอบ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 

               4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  

18 แผน เวลา 18 ชัว่โมง คร้ังละ 1 ชัว่โมง 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  (1)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ เร่ือง Animals, Weather and Seasons, Fruit 

and Vegetables การตรวจสอบคุณภาพโดยดา้นความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบประเมินชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.63) 

 (2)  แบบทดสอบวดัวดัความสามารถอ่านและเขียน  จาํนวน 2 ชุด ชุดท่ี 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ความสามารถอ่าน เป็นแบบปรนัย จาํนวน 30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) 0.6-1.00  ค่าความยากง่าย  0.34-0.75  ค่าอาํนาจจาํแนก 0.29-0.85 และค่าความเช่ือมัน่ 0.85 ชุดท่ี 2) แบบทดสอบ

วดัความสามารถเขียน เป็นแบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.6-1.00 ค่าความยากง่าย ระหวา่ง 

0.38-0.88 ค่าอาํนาจจาํแนก 0.20-0.93 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.89 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เ ก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ ใช้เวลาในการสอน  

18 ชัว่โมง มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สาํนกังานเขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร  

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

              (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

              (2) สถิติทดสอบที (Dependent t-test  statistic) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

                 เพ่ือศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

                 5.1 การศึกษาความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ จาํแนกตามเกณฑก์ารวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ 𝐱𝐱� SD 

80-100 ดีเยี่ยม 58-72 40 100   

70-79 ดี 50-57 - -   

รวม ดีเยี่ยม - 40 100 64.90 3.37 

 

                จากตาราง 2  พบวา่  ความสามารถอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ( x�  = 64.90) และมีนกัเรียนร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัดี

เยีย่ม 

                   5.2 การศึกษาความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้          

 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่ 2   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ จาํแนกตามเกณฑก์ารวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2     

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ 𝐱𝐱� SD 

80-100 ดีเยี่ยม 136-170 28 70.00   

70-79 ดี 119-135 12 30.00   

รวม ดีเยี่ยม - 40 100 145.90 13.72 

  

 จากตาราง 6 พบวา่  ความสามารถเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ภายหลงัจากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (x�  = 145.90) และมีนกัเรียนร้อยละ 70.00  อยู่

ในระดบัดีเยีย่ม  ร้อยละ 30.00 อยูใ่นระดบัดี 
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                  การเปรียบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อน

เรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

                 5.3 ความสามารถอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน    

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง 

ก่อนเรียน และ หลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 10.72 4.64 

39 20.89 .000 
หลงัเรียน 24.02 2.18 

  

  จากตารางท่ี 3  พบว่า  ค่าเฉล่ียความสามารถอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ภายหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                5.4 ความสามารถเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ ผลการ ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถเขียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ 

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 10.52 4.86 
39 21.78 .000 

หลงัเรียน 24.28 2.50 

      

 จากตารางท่ี 4  พบว่า  ค่าเฉล่ียความสามารถเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

6. อภิปรายผล  

             1. ความสามารถอ่าน และเขียน ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ ความสามารถอ่านและความสามารถเขียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (x� = 24.08 

และ x� = 24.28) ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบ โดยเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎี ผ่านการตรวจสอบแกไ้ข แบบฝึกทกัษะท่ีใชก้บันกัเรียนมีคุณค่าเพราะ 1) แบบฝึก

มีภาพประกอบท่ีชดัเจน 2) การจดัเรียงลาํดบัขั้นตอนจากง่ายไปหาอยาก 3) ตรวจสอบแกไ้ขนกัเรียนเป็นรายบุคคลในการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1859 

ฝึก หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเน้ือหาจากแบบเรียนแลว้ แบบฝึกทกัษะจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ เกิด

แรงจูงใจ และสามารถตรวจสอบผลการเรียน ทาํใหท้ราบความกา้วหนา้ และขอ้บกพร่องของนกัเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สุพรรษา ทิพยเ์ท่ียงแท ้(2557) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร จากกาวเิคราะห์

พบวา่ นกัเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาองักฤษดีกวา่เดิม ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง

และอ่อน อาจใชเ้วลาในการทาํแบบฝึกชา้กวา่ แต่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดม้ากข้ึน รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

กมลวรรณ โคตรทอง (2557) ไดศึ้กษาถึงการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานอาเซียน 

จากการวิเคราะห์พบวา่ แบบฝึกมีประโยชน์อยา่งยิง่ทั้งต่อตวันกัเรียนและครู สามารถเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง 

รวมทั้งเป็นการวดัความสามารถวา่อยูใ่นระดบัใด แบบฝึกสามารถช่วยลดภาระงานของครูอีกทั้งยงัเห็นขอ้บกพร่องใน

การเรียนการสอนทาํใหว้างแผนการสอนเพ่ือพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2. ความสามารถอ่านและเขียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง  

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะประกอบ สามารถกระตุน้ความ

สนใจของนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน และทาํใหป้ระสิทธิภาพของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ทาํใหน้กัเรียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบ

คาํถามด้วยตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 

กุลธิดา คนเสง่ียม (2557) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิการเขียนภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบการสอนซิปปา ผลการวิจยั

พบว่าผลสัมฤทธ์ิการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.05              

ณัชชา ทดัภูธร (2559) ไดศึ้กษาการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผล

ขอ้มูลประกอบกลุ่มร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่า 

แผนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดบัมาก รวมทั้งผลการศึกษา       

หาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้เท่ากบั 84.34/87.99 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75 และ อรพทัธ ศิริแสง (2558) ไดศึ้กษา

เร่ืองผลของการใชแ้ผนผงัสรุปโยงเร่ือง เป็นแบบฝึกชนิดเติมเพ่ือฝึกการอ่านจบัใจความของนกัเรียนเกรด 4 ผลการวจิยั

พบว่า ความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการทาํแผนผงัสรุปโยงเร่ืองดว้ยตนเองแตกต่างจากกลุ่มท่ี

เรียนดว้ยการตอบคาํถามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

    1. การปรับปรุงการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ควรจดัแบบฝึกมีภาพประกอบท่ีชดัเจน 

การจดัเรียงลาํดบัขั้นตอนจากง่ายไปหาอยาก และตรวจสอบแกไ้ขนกัเรียนเป็นรายบุคคลในการฝึก 

 2. การทาํแบบฝึกทกัษะประกอบไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีการดูแลแกไ้ขนักเรียน

ทนัที 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

         ควรมีการพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานวชิาและตวัช้ีวดั

ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ในระดบัชั้นต่าง ๆ ควรมีการฝึกทกัษะอยา่งต่อเน่ืองและศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนผูเ้รียน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

    ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ และ ผศ. ดร.สุนนัท ์ ศลโกสุม อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือจนทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 

                            

9. เอกสารอ้างองิ 

กมลวรรณ โคตรทอง. 2557. การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานอาเซียนโดยใช้กจิกรรมการ 

  เรียนรู้ Storyline สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเป้า (สําราญไชยวทิยา) จงัหวดชัยภูม.ิ  

  นครปฐม. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

  ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  

  คุรุสภาลาดพร้าว. 

กลุธิดา คนเสง่ียม. 2557. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาของนกัเรียนช้ัน 

 มธัยมศึกษาปีที ่1โรงเรียนวดัพรมเพชร. กรุงเทพฯ: สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์.    

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา. 

ชวาลา ศรีวงษา. 2556. พฒันาการเขียนสะกดคาํศัพท์ภาษาองักฤษ เร่ือง Fun with Word โดยใช้แบบฝึก  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านกดุไห 

 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. 2557 

ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 2558. การพฒันาแบบฝึกทกัษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าสําหรับนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ณชัชา ทดัภูธร. 2559. การศึกษาการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยผสานแนวคดิทฤษฎกีารประมวลผล 

  ข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ นกัเรียน 

  ช้ันประถมศึกษาปีที ่5. มหาสารคาม: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์. บณัฑิต 

  วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล. 2540. ประมวลสาระชุดวชิาการวจิยัเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาหน่วยที ่6. กรุงเทพฯ.  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

ศริญดา เทียมหมอก. 2557. การพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ด้วยแบบฝึกการอ่านจบัใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่วมกบัแผนทีค่วามคดิ. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาการสอนภาษาไทย ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอนคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1861 

สมพล พวงสั้น.  2559. แบบฝึกทกัษะร่วมกบัชุดคาํส่ังสําเร็จรูปของโปรแกรมจโีอจบีร้า เร่ืองการหาปริพนัธ์ 

              จงัหวดัฉะเชิงเทรา: สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี      

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์. 

สุพรรษา ทิพยเ์ท่ียงแท.้ 2557. การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น 

 ชะอาํ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชา 

 หลกัสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน. บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สุมิตรา องัวฒันกลุ.  2540. วธีิสอนภาษาองักฤษ. พมิพ์คร้ังที ่4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั. 

อรพทัธ ศิริแสง. 2558. ผลของการใช้แผนผงัสรุปโยงเร่ือง เป็นแบบฝึกชนิดเตมิเพ่ือฝึกการอ่านจบัใจความของ 

นักเรียนเกรด 4. นครปฐม: สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1862 

การพฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐาน  

สําหรับการศึกษาด้านวศิวกรรมสายอากาศ 

Development of Laboratory based Learning  

for Antenna Engineering Education 

 

วรรณศิา แก้วตาแสง, ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม, วิทฤทธ์ิ โคตรมณ ี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

E-mail: w.kaeotasaeng@gmail.com, narongsak.s@rmutsb.ac.th, wittarit.k@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐาน สําหรับ

การศึกษาดา้นวิศวกรรมสายอากาศ ท่ีประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการศึกษาขอ้มูล  

3) ขั้นการวิเคราะห์แกปั้ญหา 4) ขั้นการทดลอง 5) ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 6) ขั้นการประเมินผล เคร่ืองมือ 

ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดการสอนเร่ืองการออกแบบสายอากาศ ซ่ึงประกอบดว้ย คู่มือครู แผนการสอน ใบเน้ือหา 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ โปรแกรมนาํเสนอ (PowerPoint) โปรแกรมจาํลองฟังก์ชัน (GUI) และชุดทดลอง

ตน้แบบสายอากาศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 20 คน ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการเรียน 

การสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัมาก ผูเ้รียน          

มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอน มีระดบัความพึงพอใจมาก และชุดการสอนท่ีใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.70 ท่ีสอดคลอ้งกับเกณฑ์การหา

คุณภาพของ เมกยุแกนส์  
 

คาํสําคญั: กระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐาน วศิวกรรมสายอากาศ   
 

ABSTRACT 

 This research aims to Development of Laboratory based Learning for Antenna Engineering Education. 

The model consists of the Preparation, Information, Analysis, Experiment, Discussion and Assessment.  These 

research tools include the Antenna Design instructional contain with teacher guide, teacher plan, content, 

achievement test, PowerPoint, Graphical User Interface ( GUI)  program and Prototype of Antenna Design.  The 

sample was implemented using a sample group of 20 undergraduate students of electronic and telecommunication 

engineering from the Bachelor of Industrial technology program, Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi. This paper results showed that 1) the degree of the opinions on the laboratory based learning was 

high level, the degree of the research instrument was high level, learners are satisfied with the instructional style 
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and teaching set.  There is a lot of satisfaction and the efficiency of the laboratory based learning was equal to 

1.70 that was consistent to the standard criteria of Meguigans’s formula. 
 

KEYWORDS: Laboratory based Learning, Antenna Engineering 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ระบุวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกั

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการ              

จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” และมาตรา 24 ระบุว่า 

“สถานศึกษาควรจดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะ

กระบวนการคิดท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็นรวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542) ดงันั้นผูส้อนจึงมีบทบาทสาํคญัท่ีจะตอ้ง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุผล ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของพระราชบัญญติัการศึกษา

แห่งชาติ  

จากการสาํรวจสภาพการเรียนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีผ่านมา พบวา่ กิจกรรมใน

การเรียนการสอนไม่หลากหลายทาํใหผู้เ้รียนมีความเบ่ือหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรียน วิธีการสอนไม่มุ่งให้

ผูเ้รียนมีการปฏิบติั ทาํให้ผูเ้รียนไม่มีทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบตลอดจนไม่สามารถนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชง้านในชีวติประจาํวนัได ้ดงันั้นควรจดัใหมี้การพฒันาดา้นรูปแบบการสอนและดา้นส่ือ   การ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ (อนุรักษ,์ 2557) นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาและสาํรวจสภาพปัญหาอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ 

เน้ือหาทางดา้นวศิวกรรมส่วนใหญ่มีการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการคาํนวณมาก ทาํ

ให้ผูเ้รียนขาดความเช่ือมัน่ในการเรียนรู้ในเน้ือหาใหม่ๆ ส่ือประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่มีความ

หลากหลายและมีจาํนวนนอ้ย ไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนส่วนมากใชว้ิธีการสอนเป็นแบบบรรยาย

ทาํใหผู้เ้รียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั (Klinbumrung, K. Tansriwong, 

S. and Akatimagool, S. (2015)) จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่กิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี

ผ่านมาไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน ไม่มีส่ือการสอน และไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ถา้หาก

ปล่อยให้การเรียนการสอนดาํเนินไปตามรูปแบบเดิมจะไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และ

ไม่สนบัสนุนการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาไทยในยคุปัจจุบนั อนัเป็นส่วนสาํคญัของคนไทยใน

อนาคตท่ีชาติตอ้งการ (ธีรวฒิุ, 2548) ดงันั้นผูส้อนควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ี    มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนรู้จกัการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น สร้างความรู้ดว้ยตวัเอง และใหผู้เ้รียน

รู้จักการทาํงานเป็นกลุ่ม มีการปฏิสัมพนัธ์กับสังคม อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

การจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ไดบ้รรจุรายวิชา

วิศวกรรมสายอากาศ ท่ีมุ่งเน้นหลกัการเบ้ืองตน้ของสายอากาศ  แพทเทอร์สนามของสายอากาศชนิด เส้นลวด     

ไดโพลคร่ึงคล่ืน ยากิ-อูดะรายคาบล็อกและอะเพอร์เจอร์ การออกแบบสายอากาศ อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ      

การแมตซ์สายอากาศชนิดต่างๆ วิธีป้อนสัญญาณเขา้สายอากาศ และการวดัคุณสมบติัของสายอากาศ เป็นตน้      
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ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการสอนแบบ

ปฏิบติัการ จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติั การทดลอง เรียนรู้จากการปฏิบติั

จริง เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการ เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือ    

ทาํการทดลอง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดประสบการณ์ตรง มีทกัษะปฏิบติัในการใชเ้ทคโนโลยี ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทาบอย (Taboy, 2006) 

ได้กล่าวไวว้่าสําหรับการปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้ นเป็นขั้นตอนหน่ึงในการสอนทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ทางทฤษฎีและทกัษะปฏิบติัการทดลองผูเ้รียนจึงตอ้งการ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทั้งในช่วงปฏิบติัการตามตารางเรียนและนอกตารางเรียน 

จากแนวทางดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ        

เป็นฐาน (Laboratory based Learning) ท่ีเป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์

ตรงจากการเผชิญหนา้กบัสถานการณ์จริงและการแกปั้ญหา เพ่ือใหเ้กิด การเรียนรู้จากการกระทาํ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั

จริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหา

ความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติั (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

นอกจากน้ีไดมี้นกัวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนรู้สําหรับการสอนปฏิบติัการวิศวกรรม

โทรคมนาคม ท่ีพบวา่รูปแบบการเรียนรู้แบบ PESDEEP (เปปดีฟ) ท่ีพฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ผูเ้รียนมีความสนใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมในการเรียนรู้ และยงัมี

ส่วนร่วมในการเรียน มีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบติัการทดลองท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความ

เขา้ใจในการเรียนรู้ทางดา้นปฏิบติัการเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน (สมศกัด์ิ, 

2557) ดังนั้ น จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงได้พฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐาน 

(Laboratory based Learning) ท่ีเรียกวา่ พิเอดา้ (PIAEDA model) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นการ

เตรียมการ (Preparation) 2. ขั้นการศึกษาขอ้มูล (Information) 3. ขั้นการวิเคราะห์แกปั้ญหา (Analysis) 4. ขั้นการ

ทดลอง (Experiment) 5. ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Discussion) และ 6. ขั้นการประเมินผล (Assessment)           ซ่ึง

กระบวนการดงักล่าวจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด การปฏิบติังานจริง และการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ย

ตนเอง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา จึงเป็นแนวทางให้ผูว้ิจัยได้พฒันากระบวนการเรียน         

การสอนแบบปฏิบัติการเป็นฐาน PIAEDA model สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมสายอากาศ และสร้างชุด        

การสอนปฏิบัติการการออกแบบสายอากาศ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียน          

การสอนท่ีพฒันาข้ึน ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังานไดอ้ย่างแทจ้ริง สามารถนาํ

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคมอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการศึกษาระดบัสูงต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐาน สาํหรับ

การศึกษาดา้นวศิวกรรมสายอากาศ 
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2.2 เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

 

3. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 ผูว้ิจัยได้นาํแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหา

ความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการจดักิจกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ เพ่ือส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  และรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐาน 

(Laboratory based Learning) เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงจากการ

เผชิญหนา้กบัสถานการณ์จริงและการแกปั้ญหา เพ่ือให้เกิด การเรียนรู้จากการกระทาํ ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคิด 

ฝึกลงมือทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (ทิศนา, 2559) ดงันั้นแนวคิดดงักล่าว จึงถูก

นํามาประยุกต์เป็นแนวทางหลกัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การปฏิบัติการเป็นฐานแบบ 

PIAEDA model แสดงดงัภาพท่ี 1  
  

 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PIAEDA model 

 

 จากภาพท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐานแบบ PIAEDA model ประกอบไปดว้ย 6 

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ขั้นการเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะวางแผนการจดัการเรียนรู้ ลาํดบัขั้นตอนและแผน

กิจกรรม ในส่วนของผูเ้รียนจะศึกษาและทบทวนเน้ือหาตามหวัขอ้การเรียนรู้ท่ีกาํหนด  

 2. ขั้นการศึกษาขอ้มูล (Information) เป็นขั้นท่ีผูส้อนให้เน้ือหาตามวตัถุประสงค์ของรายวิชา โดยใช้

วธีิการสอนและส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา และผูเ้รียนจะรวบรวมและสรุปเน้ือหาท่ีไดรั้บ 

 3. ขั้นการวิเคราะห์แกปั้ญหา (Analysis) เป็นขั้นท่ีผูส้อนจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ ให้คาํปรึกษา

แก่ผูเ้รียนในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะทฤษฎีท่ีจาํเป็น และโปรแกรมจาํลองท่ีจะนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ และผูเ้รียนจะ

ศึกษาหัวขอ้โจทยปั์ญหาท่ีกาํหนด จากนั้นคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยนาํเอาองคค์วามรู้ทางทฤษฎีท่ี

ศึกษาคน้ควา้มาอา้งอิง หรือใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น โปรแกรมจาํลอง มาพิสูจน์และตรวจสอบผลลพัธ์ เป็นตน้ 
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 4. ขั้นการทดลอง (Experiment) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัการเพ่ือพิสูจน์ หลกัการ ทฤษฎี ตาม

หัวขอ้ท่ีกาํหนด โดยทาํการทดลองตามขั้นตอนท่ีกาํหนดให ้เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

โดยท่ีผูส้อนเป็นผูดู้แลใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือใหก้ารทดลองเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

 5. ขั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Discussion) เป็นขั้นท่ีผูแ้ทนในแต่ละกลุ่มจะนาํเสนอสรุปขอ้มูล ในแต่ละ

หัวขอ้โดยผูส้อนและผูเ้รียนทุกคนจะร่วมกนัแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัถามตอบในเน้ือหาวชิา

จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถสรุปและรวบรวมเน้ือหารายวชิาได ้รวมทั้งทาํใหเ้กิดความรู้ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 6. ขั้นการประเมินผล (Assessment) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลทางการเรียน หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จาก

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ และวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา

วศิวกรรมสายอากาศ เพ่ือกาํหนดหวัขอ้ในการเรียนการสอนไดจ้าํนวน 6 หวัขอ้ แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที ่2 การวเิคราะห์หวัขอ้รายวชิาวศิวกรรมสายอากาศ 

 

 สาํหรับในงานวิจยัน้ี คณะผูว้จิยัมีแนวคิดในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการเป็นฐาน

แบบ PIAEDA model ดังนั้นจึงได้กาํหนดเลือกหัวขอ้ของเน้ือหาท่ีใช้ในการทดสอบรูปแบบการเรียนการสอน 

ดงักล่าวเฉพาะในหวัขอ้ท่ี 3 เร่ืองการออกแบบสายอากาศ  

 4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

       สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีประกอบไปดว้ยชุดการสอนเร่ืองการออกแบบสายอากาศ ไดแ้ก่ ใบ

เน้ือหา โปรแกรมนาํเสนอ (PowerPoint) ส่ือโปรแกรมจาํลองฟังก์ชนั (GUI) และชุดทดลองตน้แบบสายอากาศ 

แสดงดงัภาพท่ี 3 ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนนั้นไดผ้า่นการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ผล

การประเมินความเหมาะสม แสดงดงัตารางท่ี 1 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อน-หลงัเรียน ท่ีผา่นการประเมิน

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
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ภาพที ่3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือวจิยัของผูเ้ช่ียวชาญ  

ข้อที ่ ข้อคาํถาม ( )X  S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

ดา้นแผนการสอน 

ดา้นใบเน้ือหา 

ดา้นส่ือการเรียนการสอน  

(โปรแกรมนาํเสนอ PowerPoint )     

ส่ือโปรแกรมจาํลองฟังกช์นั (GUI)  

ชุดทดลองตน้แบบสายอากาศ  

ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.16 

4.04 

4.12 

 

4.16 

4.20 

4.16 

0.55 

0.84 

0.60 

 

0.55 

0.58 

0.69 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14 0.63 มาก 

 

  จากตารางท่ี 1 พบว่าผลประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 

4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 ซ่ึงถือวา่ชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนผา่นเกณฑก์ารประเมินความเหมาะสมท่ี

ระดบัมาก 

 4.3 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

 นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จาํนวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

        4.4 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ  คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PIAEDA model ท่ีเนน้การปฏิบติัการเป็นฐาน สาํหรับ

การศึกษาเร่ืองการออกแบบสายอากาศ ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพของ 

ชุดการสอน และระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรม

สายอากาศ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

   4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

 คณะผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํชุดการสอนเร่ืองการออกแบบสายอากาศ ท่ีผ่านการ

ประเมินความเหมาะสมจากผู ้เ ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
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อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรม

สายอากาศ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จาํนวน 20 คน คือวนัท่ี 6 และ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 โดยใชก้ระบวน   

การเรียนการสอนเป็นไปตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PIAEDA model ท่ีเน้นการปฏิบัติการเป็นฐาน 

จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ก่อน-หลงัเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานเมกุยแกนส์ และผลท่ีได้

จากการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึนมาวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

  

 

 

 

ภาพที ่4 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ PIAEDA model 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลท่ีนาํเสนอในบทความวิจยัน้ี เป็นการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PIAEDA model ท่ีเน้นการ

ปฏิบติัการเป็นฐานท่ีพฒันาข้ึน นาํมาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 คน มีผลเป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อท่ี ข้อคําถาม ( )X  S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน แบบ PIAEDA model 

ดา้นการเรียนการสอน 

ดา้นส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน     

ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 

4.12 

4.28 

4.08 

0.65 

0.53 

0.54 

0.70 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉล่ีย 4.17 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียโดยรวม

ท่ี 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์การประเมินท่ีระดบัมาก 

 

ตารางที ่3 ผลประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

รายการ คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ

คะแนนท่ีได้ 

ค่าประสิทธิภาพของ 

เมกุยแกนส์ (Meguigans) 

คะแนนก่อนเรียน (Pretest) 15 6.85 33.35 
1.70 

คะแนนหลงัเรียน (Posttest) 15 11.65 79.90 
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 จากตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน มีค่าเท่ากบั 1.70 ซ่ึงสูงกวา่ 1.00 

ตามเกณฑม์าตรฐานของเมกยุแกนส์  
 

ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

ข้อท่ี ข้อคําถาม ( )X  S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

ดา้นรูปแบบการเรียนการสอน 

ดา้นใบเน้ือหา 

ดา้นส่ือการเรียนการสอน 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 

4.34 

4.24 

4.20 

0.84 

0.82 

0.78 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉล่ีย 4.25 0.77 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอน มีระดบัความ

พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PIAEDA model ท่ีพฒันาข้ึนเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการเรียน   

การสอนท่ีเน้นการปฏิบติัเป็นสําคญั อีกทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการคน้ควา้ขอ้มูลและพฒันา

ความรู้และทกัษะไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 6.2 ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน และชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน พบว่า

โดยรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนเพราะเน้ือหา

ครอบคลุมวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัลาํดบัเน้ือหาเหมาะสม ตลอดจนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ส่ือโปรแกรม

นําเสนอ PowerPoint มีความสอดคล้องกับเน้ือหา ส่ือโปรแกรมจําลองฟังก์ชัน GUI และชุดทดลองต้นแบบ

สายอากาศ มีความเป็นรูปธรรมท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นกระบวนการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แบบทดสอบ

ครอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จาํนวนแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสามารถวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

(1) กระบวนการของ PIAEDA model ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือให้

ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ และสร้างความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(2) ควรนําผลการวิจัยไปสู่การจัดการองค์ความรู้ระหว่างอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํไปสู่

การปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน   
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรนํากระบวนการของ PIAEDA model ไปทดลองใช้กับหัวข้อในรายวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ

ทางดา้นการศึกษาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกด

คําภาษาไทย (2) เพ่ือศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน

สะกดคาํภาษาไทย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม จงัหวดั

สมุทรสงคราม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม

ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย (2) แผนการจดัการเรียนรู้ (3) แบบ

ประเมินความสามารถการอ่านสะกดคาํภาษาไทย และ (4) แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี 

Wilcoxon Signed-Rank Test ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 80.02/86.02 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้(2) ผลการศึกษาความสามารถการอ่าน

และเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.00 เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และ (3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั :  ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย  แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดคาํ 

 ภาษาไทย  
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 3 items  which are ( 1)  to examine the efficiency of Thai language 

reading and writing exercises ( 2)  to study  reading and writing abilities in Thai language of the students and                  

(3) to compare the reading and writing ability of the students from learning management through Thai language 

reading and writing exercises. The population of this study was students in Prathomsuksa 1 from Wat Satthatham 

school in Samut songkram Province  Under Primary Education Service Area Office Samut songkram.                               

The research instruments were ( 1)  Thai language reading and writing exercises ( 2)  lesson plan managements                     

( 3)  the evaluation form of writing ability for the students and ( 4)  the evaluation form of  reading ability for the 

students.  The data was analyzed hypothesis testing by percentage, mean and hypothesis testing by Wilcoxon 

Signed-Rank Test. The study revealed that (1) the efficiency of Thai language reading and writing exercises was 

efficient at 80.02/86.02 based on the assumption (2) the results of reading and writing abilities in Thai language 

of the Prathomsuksa 1 students were on the average of 86%  which according to the hypothesis and ( 3)  the 

comparing of reading and writing ability of the students from learning management through Thai language 

reading and writing exercises in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of .05. 

 

KEYWORDS: reading and writing abilities in Thai language, Thai language reading and writing exercises 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ให้ความสําคญั

เก่ียวกบัการศึกษาภาษาไทย ดงั ท่ีพระราชบญัญติัไวใ้นหมวด 4 วา่ดว้ยเร่ืองแนวการจดัการศึกษา ซ่ึงในมาตรา 23 

(4) ระบุไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความสําคญัในเร่ืองของความรู้และทกัษะดา้นภาษา ส่งเสริมให้มีการใช้

ภาษาไทยอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้กาํหนดสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยไวอ้ย่างสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยระบุวา่ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษา

เพ่ือการส่ือสารและเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งนาํไปใชจ้ริงในชีวิตประจาํวนั ทั้งในดา้น

ทกัษะ การอ่าน การเขียน การฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ รู้จกัการพดูท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาํเป็นตอ้งมี

การใชห้ลกัภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา, 2551)  ดงันั้น การศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย

ระดบัประถมศึกษา นบัวา่เป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัมาก  ภาษาไทยเอกลกัษณ์ของชาติไทยเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนั

ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติไทยเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือ

สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน นอกจากน้ีภาษาไทยยงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของพรรพบุรุษ 

ทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยูคู่่

ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

 จากผลการประเมินการอ่าน และเขียน ประจาํปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม พบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน เขียน ตํ่ากวา่เกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 66.65  ฝ่ า ย
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วิชาการโรงเรียนวดัศรัทธาธรรม จึงช้ีให้เห็นว่าการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยนั้นมีความสําคญัอย่างมาก 

ควรนาํวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อการสอนเพ่ือช่วยพฒันานกัเรียนใหเ้กิดทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน

สะกดคาํภาษาไทย จะช่วยให้นกัเรียนเห็นภาพ การอ่านและเขียนสะกดคาํชดัเจนข้ึน และแบบฝึกทกัษะการอ่าน

และเขียนสะกดคาํภาษาไทย เป็นเคร่ืองมือท่ีนกัเรียนสามารถนาํไปทบทวนความเขา้ใจนอกชั้นเรียน ช่วงเวลาใดก็

ได ้ตามตอ้ง จึงทาํใหน้กัเรียนเกิดความชาํนาญ อ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยูเ่สมอ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

(2) เพ่ือศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาก

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย

  

3. สมมตฐิานของการวจิยั 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.  ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียน 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

  ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

 

                          

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล, 2540) 

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

การอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

ความสามารถการอ่านและ

เขียนสะกดคาํภาษาไทย 
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โดยผลการทดลองท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง จะนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวจิยั คือ 

ผลการศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 10 คน โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม 

จงัหวดัสมุทรสงคราม สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Per-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

5.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 10 คน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม จังหวดัสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 

5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอา่น

และเขียนสะกดคาํภาษาไทย และความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลความสามารถอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนักเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย และระยะท่ี 3 วดัผลความสามารถอ่าน

และเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนกัเรียนหลงัเรียน 

5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน ประกอบดว้ย 1) การอ่านเร่ืองตา  2) การอ่านสะกดคาํและ

เขียนแจกรูปตวัสะกด  3)  รู้จกัพยญัชนะ ข ห ต ม พ และการคดัลายมือ 4) การอ่านเร่ือง อีกาตาดี และเขียนคาํศพัท์

จากเร่ืองท่ีอ่าน 5) เร่ือง รู้จกัพยญัชนะ ก ด น ล รู้จกั สระ อี อู และการเขียนตามคาํบอก  เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และ

ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย

กาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.59 

 (2)  แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย มี 10 แบบฝึก ประกอบดว้ย  1) อ่านคาํตาม

ภาพ  2) เติมคาํตามภาพ  3) การเขียนสะกดคาํ 4) อ่านคาํนาํเร่ือง 5) โยงคาํทาํได ้ 6) ฝึกอ่านกนัเถอะ 7) เขียนคาํจาก

ภาพ  8) ปริศนาหาให้เจอ 9) เรียงคาํทาํโยค  10) มาแต่งประโยคกนัเถอะ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหา

ประสิทธิภาพ ผลการทดลอง พบวา่ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 

80.02/86.02 
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 (3) แบบประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย แบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ส่วน (1) แบบประเมิน

ความสามารถการอ่านสะกดคาํภาษาไทย จาํนวน 15  ขอ้  และ (2) แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย จาํนวน 20 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 

       5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย แผนการ

จดัการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยท่ีสร้างข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือ

ดงักล่าวไปใชก้บัประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 10 คน โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม จงัหวดั

สมุทรสงคราม สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

(1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  1 มีประสิทธิภาพ 80.02/86.02 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  1  

นกัเรียนคนท่ี คะแนนระหวา่งเรียน(50) ค่าร้อยละ คะแนนหลงัเรียน(50) ค่าร้อยละ 

1 40 80 45 90 

2 39 78 43 86 

3 40 80 42 84 

4 39 78 42 80 

5 40 80 43 86 

6 40 80 42 82 

7 39 78 44 88 

8 40 80 43 86 

9 44 88 46 92 

10 41 80 44 88 

เฉล่ียรวม 80.02  86.02 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  = 80.02/86.02 

 

 จากข้อมูลในตารางท่ี 2 แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผา่นการทดสอบหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่า
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เท่ากบั 80.02 และร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 86.02 แสดงวา่แบบฝึกทกัษะการ

อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

80.02/86.02  ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(2) ศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาก

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.00  เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

 

ตารางที ่3 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน  

( 50 ) 

ค่าร้อยละ ระดบั คะแนนสอบ 

หลงัเรียน 

 ( 50 ) 

ค่าร้อยละ ระดบั 

1 32 64 พอใช ้ 45 88 ดีมาก 

2 32 64 พอใช ้ 43 86 ดีมาก 

3 34 68 พอใช ้ 42 84 ดีมาก 

4 30 60 พอใช ้ 42 80 ดีมาก 

5 33 66 พอใช ้ 43 86 ดีมาก 

6 30 60 พอใช ้ 42 82 ดีมาก 

7 33 66 พอใช ้ 44 88 ดีมาก 

8 34 68 พอใช ้ 43 86 ดีมาก 

9 34 68 พอใช ้ 46 92 ดีมาก 

10 34 68 พอใช ้ 44 88 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 65.20  86.00 

 

  จากข้อมูลในตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านสะกดคาํภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1  จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีค่าเฉล่ียคิด

เป็นร้อยละ 86.00 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

(3) การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า หลงัเรียนมี

คะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยของนักเรียนชั้น  

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

ก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ µ σ di sig 

ก่อนเรียน 10 50 32.60 1.57 11.48 .00 

หลงัเรียน 10 50 43.40 1.35 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ผลวเิคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล  

 7.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่1 พบวา่ มีประสิทธิภาพ 80.02/86.02 แสดงวา่แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย 

ทาํให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีความเขา้ใจในเน้ือหาดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย เฉล่ียร้อยละ 80.02 และนกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านและ

เขียนสะกดคาํภาษาไทย เฉล่ียร้อยละ 86.02 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่  แบบฝึกทกัษะเป็น

ส่ือการสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมนักเรียนได้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน  และแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทย ช่วยให้นักเรียนเกิดความชาํนาญ สามารถทบทวนไดด้้วยตนเอง จนทาํให้นักเรียนความเขา้ใจใน

บทเรียนเพ่ิมข้ึน และช่วยส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ณัฐกานต ์ชาติเพชร (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะเสริมทกัษะกลุ่มภาษาไทย เร่ือง

การอ่านและเขียนสะกดคาํยาก กลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่แบบฝึกทกัษะการ

อ่านและเขียนสะกดคาํยากท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 86.46/84.46  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานเท่ากบั 80/80 ท่ีได้

กาํหนดไว ้ 

7.2 การศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย พบวา่ การประเมินความสามารถ

การอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 83.77/85.33 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวแ้สดงใหเ้ห็น

วา่ การประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

อ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย โดยยดึหลกัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกด

คาํภาษาไทย ซ่ึงครูไดอ้อกแบบ แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย หรือการจดัสภาพแวดลอ้มใน

การเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั เป็นการทบทวนเน้ือหา และการทาํแบบฝึกทกัษะของนกัเรียนยงัเป็นการ

ประเมินผลการสอนของครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษร สุทธิปัญโญ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การ

พฒันาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคาํโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.50/82.50 และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.5821 พบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนแจกลูกตวัสะกดคาํมีค่าเฉล่ีย 2.65

 7.3 การเปรียบเทยีบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที ่1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและ

เขียนสะกดคาํภาษาไทย เป็นการพฒันาทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดย ครูนาํเพลง สระ-า มาร้องให้

นกัเรียนฟัง เป็นการพฒันาทกัษะดา้นการฟัง การพูด และครูนาํบตัรภาพ ปริศนาอกัษรไขว ้ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั 

เป็นการพฒันาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ทําให้เกิดความคล่องแคล่วในการอ่านสะกดคาํภาษาไทย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนาธิป ผลวาวแวว (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพ 

86.67/88.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ละค่าดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนสะกด

คาํภาษาไทยสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากบั 0.83 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) นักเรียนควรนาํแบบฝึกทกัษะภาษาไทยมาใชเ้พ่ือพฒันาความสามารถอ่านและเขียนสะกดคาํ

ภาษาไทยของตนเอง และควรนาํแบบฝึกทกัษะไปทบทวนนอกหอ้งเรียน 

 (2) ครูควรออกแบบส่ือให้เหมาะสมกบัรายวิชาภาษาไทย และนาํไปเป็นแนวทางการจดัการเรียน

การสอนวชิาภาษาไทย และควรไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการออกแบบส่ือการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืน ๆ ได้

อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรพฒันาแบบฝึกทกัษะท่ีมีความหลากหลาย เช่น แบบฝึกทกัษะ รูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์บุค๊    

(E-Book) โดยผา่นระบบเครือข่าย (Internet) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก และไดทุกท่ี ทุกเวลา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพ่ือพฒันาการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือ    

การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบ 4 MAT     

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ด้านทักษะการฟัง      

การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป และ (3) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาคเรียนท่ี 1/2561 จาํนวน                  

1 ห้องเรียน มีนักเรียน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 3 ฉบับคือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ        

4 MAT  (2) แบบทดสอบทกัษะการฟัง และทกัษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน และ  (3) แบบวดัความพึงพอใจ 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ (1) การจดัการเรียนรู้การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เฉล่ียร้อยละ 82.67 มากกวา่ร้อยละ 70 

ท่ีกาํหนดไว ้(3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คาํสําคญั: ทกัษะการฟัง, ทกัษะการพดู, การส่ือสาร, ภาษาจีนในชีวติประจาํวนั, การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT  
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ABSTRACT 

 The three main objectives of this research were (1) to develop the learning management of Listening 

and Speaking Skills for Every Communnication through 4 MAT Model for Grade 9 Students, Uttaradit School 

(2)  To study the learning achievement of for Grade 9 Students in Uttaradit School of Listening and Speaking 

Skills for Every Communnication through 4 MAT Model is an average of 70% , and ( 3)  to study students' 

satisfaction, in the 1/2018 semester. Learning management plan The learning Listening and Speaking test and 

the satisfaction evaluation form were applied for data collection. It took six months to conduct this research. 

The descriptive statistics used in this research comprised mean, percentage, arithmetic mean and standard 

deviation.The research findings were as follows: (1) the learning management of Listening and Speaking Skills 

for Every Communnication through 4 MAT Model for Grade 9 Students, Uttaradit School, the learning 

achievement was higher than before learning at the 0.05 level of significance  (2) Listening and Speaking Skills 

for Every Communnication through 4 MAT Model for Grade 9 Students, was an average of 82.67 percent more 

than 70 percent set. (3) Student Satisfaction on Learning Management Listening and Speaking Skills for Every 

Communnication through 4 MAT Model for Grade 9 Students, Uttaradit School, was at the highest level. 

Students satisfied the teaching and learning through 4 MAT Model for Grade 9 Students at a high level.  

 

KEYWORDS: Listening Skills Speaking Skills Communication Chinese in everyday life 4 MAT 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กระแสโลกาภิวตัน์ หรือการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสงัคมตามววิฒันาการของโลก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีผลกัดนัให้เกิดการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคมในดา้นบวก โดยภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีใช้

เช่ือมโยงและเปิดโอกาสให้มนุษย์ แสวงหาความรู้ได้ทุกทิศทาง (สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2553, น.1) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่

ในชีวติประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน การติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบ

อาชีพ และ ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ2551, น.190)  

 ภาษาจีนเป็นภาษาสากลมีผูใ้ชใ้นฐานะเจา้ของภาษาเป็นจาํนวน ถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก จึงนบัวา่

เป็นภาษาซ่ึงมีผูใ้ชก้นัมากท่ีสุด ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดติ้ดต่อคา้ขายและมีความสัมพนัธ์

ทางการทูตมากวา่ 30 ปี รัฐบาลไทยจึงกาํหนดนโยบายมุ่งสร้างสงัคมฐานเศรษฐกิจซ่ึงอาศยัภาษาจีน เป็นเคร่ืองมือ

ในการส่ือสาร ( สาํนกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น.1) 

 การเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันของไทยพบว่า มีการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนกลางอยู่ใน     

ทุกระดับ ตั้ งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และในระดบัมหาวิทยาลยัตลอดจนสถาบันสอนภาษา

เอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลางใหก้บัผูท่ี้สนใจทัว่ไปนั้น (Pan Xinghua, 2010, pp.7-11 อา้งถึงใน Shi Lei, 2554)  

 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้กาํหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน โดยจัดเป็นวิชาเพ่ิมเติม จาํนวน 1 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาจีน ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบวา่ ปีการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เท่ากับ 2.05 (โรงเรียนอุตรดิตถ์, 2559, น.5) และ ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 2.11         

(โรงเรียนอุตรดิตถ์, 2560, น.5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ พบว่าปัญหาการใช้

ภาษาจีนของนกัเรียนส่วนใหญ่ คือ ปัญหาดา้นทกัษะการฟังและการพูด ขาดทกัษะดา้นการฟัง ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีฟัง 

ไม่สามารถสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีฟังได ้ส่วนทกัษะการพูด นกัเรียนไม่สามารถพูดขอ้ความหรือเร่ืองราว

ต่าง ๆ ได ้รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึงทาํใหผู้เ้รียนไม่สามารถ

ฟังและพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารได ้การเรียนการสอนทกัษะทางภาษานั้นจะเร่ิมจากการสอนทกัษะการฟังไปสู่

การพดู เป็นการปูพ้ืนฐานนาํไปสู่การเรียนภาษาชั้นสูงต่อไป (ปัญญา วรรณชยั, 2553) 

 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาจีนได้

ศึกษารูปแบบวิธีการจัดการสอนวิชาภาษาจีน พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เป็นรูปแบบท่ี

น่าสนใจในการนาํมาจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีน มาใชใ้นการพฒันาทกัษะการฟังและทกัษะการพูดของ

นกัเรียน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั รูปแบบ 4 MAT จึงน่าจะเป็นอีกหน่ึงทางเลือก

ในการจดัการจดัการเรียนรู้ภาษาจีน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสูงข้ึน และใชติ้ดต่อส่ือสารกบั

ชาวจีนในโอกาสต่างๆต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT      

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถด์า้นทกัษะ

การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นกัเรียนขาดทกัษะการฟัง และ

การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

การพฒันาทกัษะการฟัง และการ

พูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

การจดัการเรียนรู้ เร่ือง การ

พฒันาทกัษะการฟัง การพูด

ภาษาจีนเพ่ือ     การส่ือสาร

ในชีวติประจาํวนัโดยใช้

รูปแบบ 4 MAT 

ผลสัมฤทธ์ิดา้น

ทกัษะการฟัง การ

พูดภาษาจีนเพ่ือการ

ส่ือสาร 

ความพึงพอใจของ

นกัเรียน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยใชแ้ผนการวจิยัแบบกลุ่ม

เดียว  ซ่ึงมีการวดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีรูปแบบการวจิยัดงัน้ี  ฟิทช ์

กิบบอน (Fitz-Gibbon, 1987, p.113) 

 

ตารางที ่1  แบบแผนการวจิยั 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

E T1 X T2 

  สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวจิยั  

 E  แทน กลุ่มทดลอง 

 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน   

 X  แทน การพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 

MAT  

 T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน  

       

  4.2 ประชากรและตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 โรงเรียนอุตรดิตถ ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 40 คน 

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง การพูดภาษาจีน

เพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์

ส่วนตวัแปรตาม มี จาํนวน 2 ตวัแปร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนั โดยใช้รูปแบบ 4 MAT และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟัง การพูด

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT  

      4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยใช้เวลาในการสอน จาํนวน18 ชั่วโมง ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียน 4 MAT เร่ือง  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยท่ี 1 天气

สภาพอากาศ จาํนวน 4 ชัว่โมง หน่วยท่ี 2 职业 อาชีพ จาํนวน 4 ชัว่โมงหน่วยท่ี 3 爱好 งานอดิเรก จาํนวน 4 

ชัว่โมง และหน่วยท่ี 4旅行 ท่องเท่ียว จาํนวน 6 ชัว่โมง 

 2.  แบบทดสอบทกัษะการฟัง และทกัษะการพดูภาษาจีนของนกัเรียน  

 3.  แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ภาษาจีน โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
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4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มี

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถถึ์งผูอ้าํนวยการ                          

ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะการฟังและการ

พดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

ผูว้จิยัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ บทเรียน 4 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองการ

จดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแลว้ ผูว้ิจยัให้นักเรียนแบบทดสอบวดัความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT  

ครูให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาจีน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT  

 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั      

ตามขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบวดัทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั         

โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนร้อยละ 70 

ข้ึนไป  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลังจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยคํานวณหาคือ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายของคะแนน

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้โดยมีเกณฑก์ารแปลผลคะแนนความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดงัน้ี  

4.51-5.00 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  

3.51-4.50 ระดบัความพึงพอใจมาก  

2.51-3.50 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  

1.51-2.50 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  

1.00-1.50 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ผลพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ          

4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์ 
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ตารางที ่1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน 

 ชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์

การจัดการเรียนรู้ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนรวมนักเรียน

ทุกคน 

คะแนนเต็ม ร้อยละของคะแนน

เฉลีย่ 

คะแนนระหวา่งเรียน (E1) 40 13734 360 343.34 

คะแนนหลงัเรียน (E2) 40 992 30 24.55 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือ 

การส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 343.34/24.55  

 

ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรู้ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง 

 การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน 

40 30 448 992 0.7234 

 

 จากตารางท่ี 2 จากการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ

ทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 448 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 992 คะแนน เม่ือคาํนวณ

โดยใชสู้ตรดชันีประสิทธ์ิผล (E.I.) ไดเ้ท่ากบั 0.7234 หมายความวา่ นกัเรียนท่ีเรียนแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

ฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอุตรดิตถเ์พ่ิมข้ึน 

 ตอนที ่2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถด์า้นทกัษะการฟัง 

การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT เฉล่ีย 

ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 

ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการก่อนเรียนและหลงัเรียนการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือ 

 การส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

* p < .05 

การทดสอบ N  𝒙𝒙�  S.D.  ค่า t-test  Sig ร้อยละ 

ก่อนเรียน             40                  11.20               1.18                  37.28                   .000           37.33 

หลงัเรียน             40                  24.80               2.02                                               82.67 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ีย x ̅ก่อนเรียนเท่ากบั 11.20 คะแนนเฉล่ีย x ̅หลงัเรียนเท่ากบั 24.80 

ค่า t เท่ากบั 37.28 แสดงวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ นกัเรียนท่ีเรียนการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 

4 MAT มีความสามารถในการเรียนสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 82.67 ซ่ึงนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑม์ากกวา่ร้อย

ละ 70 ท่ีกาํหนดไว ้

 ตอนที ่3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือ      

การส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์
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ตารางที ่4 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือ 

 การส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 

 อุตรดิตถ ์ 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์  ใน

ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.03 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการ 

วเิคราะห์ข้อมูล 

ระดับความ 

พงึพอใจ 

X  . .S D   

1. ด้านเน้ือหา 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก่์อนเรียนทุกคร้ัง 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยั 4.25 0.44 มาก 

1.3 ครูอธิบายเน้ือหาและยกตวัอยา่งประกอบ 

ไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 

4.45 0.50 มาก 

1.4 การจดักิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนตามรูปแบบ 4 MAT 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของส่ิงท่ีเรียน 4.38 0.49 มาก 

2.2 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวเิคราะห์ประสบการณ์ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

2.3 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

2.4 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นพฒันาความคิดรวบยอด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

2.5 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นลงมือปฏิบติัจากกรอบท่ีกาํหนด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

2.6 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นสร้างช้ินงานเพือ่สะทอ้นความเป็นตวัเอง 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

2.7 ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นวเิคราะห์คุณค่าและประยกุตใ์ช ้ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

2.8 ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้กบัผูอ้ื่น 4.23 0.42 มาก 

3. ด้านแหล่งการเรียนรู้และส่ือประกอบ 

3.1 ส่ือประกอบการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.33 0.47 มาก 

3.2 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

4. ด้านการวดัและประเมินผล 

4.1 วธีิการวดัผลมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.45 0.50 มาก 

4.2 วธีิการวดัผลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.43 0.50 มาก 

4.3 เคร่ืองมือวดัผลมีความสอดคลอ้งกบัวธีิการวดัผล 4.38 0.49 มาก 

4.4 การกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินผลมีความเหมาะสม 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.57 0.03 มากท่ีสุด 
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6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัเร่ืองการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.  จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์มีผลการเรียนเฉล่ีย

ร้อยละ 82.67 มากกว่าร้อยละ 70 ท่ีกาํหนดไว ้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แสดงว่านักเรียนทั้ งหมดได้คะแนนเฉล่ียจากการทําใบงานจาํนวน 18  ใบงาน และคะแนนเฉล่ียจากการทํา

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนประกอบกบัแผนการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ปิยะพงษ ์วงศข์มุเงิน (2556, น.63-67) ศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการฟัง และการพดูภาษาจีน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เพ่ือพฒันาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียน โดยให้

นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทกัษะการฟังและ  การพูดภาษาจีนเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป เคร่ืองมือท่ี

ใชคื้อ แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพ่ิมเติม 1 รหัสวิชา จ32201 การวิจยัพบวา่ นักเรียนมีคะแนนทกัษะ

การฟังและการพูดภาษาจีนเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 70 จาํนวน 23.50 คน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 16.12 คิดเป็นร้อยละ 

90.38 ซ่ึงนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑม์ากกวา่ร้อยละ 70 ท่ีกาํหนดไว ้ 

 2.  จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์เฉล่ียร้อยละ 82.67 

มากกวา่ร้อยละ 70 ท่ีกาํหนดไว ้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

การจดัการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจแนวคิดของเร่ือง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยพฒันาทกัษะของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยหลงัจากการเรียนรู้

โดยรูปแบบ 4 MAT ปรากฏวา่ผลการเรียนรู้สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่วิธีการเรียนรูปแบบ 4 MAT สามารถทาํ

ใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทกัษะการฟัง การพดู โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT ไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริรัตน์ นาอุดม 

(2553, น .161) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ได้รับกลวิธีฝึกตามแนวการสอนแบบฟัง-พูด โดยยึด

ขั้นตอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมการละเล่น

พ้ืนบ้านเฉล่ียร้อยละ 75.22 และจาํนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเฉล่ียร้อยละ 83.33 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้

 3.  จากผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การพฒันาทกัษะการฟัง การ

พูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวนั โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอุตรดิตถอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสุดเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้

นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการฟัง การพดูและเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดด้ว้ยวิธีท่ีตนเองถนดั เน่ืองจากผูว้จิยัไดคิ้ดหาวิธี

นาํรูปแบบ 4 MAT  มาช่วยให้การการฟัง การพูดภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในขั้นท่ี 8 ขั้นแลกเปล่ียน

ประสบการณ์เรียนรู้กับผู ้อ่ืน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูดเพ่ิมข้ึน ทําให้นักเรียน

สนุกสนาน เพลิด เพลิน บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด และทาํให้มีความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เธียร พานิช (2544, น.31-32) ไดก้ล่าววา่ ในการเรียนตามแบบ 4 MAT นกัเรียนแต่ละแบบตอ้งใช้
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สมองทั้งซีกซา้ยและซีกขวาสลบักนัไป โดยใชห้ลกัการท่ีวา่ กิจกรรมการสอนทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ กิจกรรมท่ีเน้นรายละเอียด และกิจกรรมประเภทสร้างสรรค์ ต่อความสามารถในการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือ

การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 40 คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ      

4 MAT สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ ์2) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถด์า้นทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใช้

รูปแบบ 4 MAT เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟัง 

การพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอุตรดิตถ ์ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความสามารถในการพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ด้านทักษะการฟัง      

การพดูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป 3) ความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเลือกเน้ือหาท่ีนาํมาจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของ เพศ 

วยั และระดบัความสามารถในการเรียนของนกัเรียน 

(2) ในระหวา่งการดาํเนินการจดักิจกรรม ครูควรสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีความสามารถใน      

การเรียนตํ่า อาจจะไม่เขาใจหรือเกิดการเรียนรู้ชา้ หรือตองการความช่วยเหลือ ครูควรใชเ้ทคนิคเสริมแรงกระตุน

ใหน้กัเรียนสนใจ หรืออธิบายใหเ้ขา้ใจชดัเจนอีกคร้ัง 

(3) จากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ 4 MAT ใช้

เวลาในบางขั้นตอนค่อนขา้งมาก ครูควรกาํหนดเวลาในการทาํกิจกรรมใหช้ดัเจนมากท่ีสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งรูปแบบ 4 MAT กบัการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ  

(2) ควรติดตามผลการฟัง การพดูของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองสปัดาห์ละ 1 คร้ัง หรือ 2 สปัดาห์ 1 คร้ัง 

เพ่ือศึกษาวา่รูปแบบ 4 MAT จะสามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการฟัง การพดูไดอ้ยา่มีศกัยภาพทางภาษาจีน

มากนอ้ยเพียงใดและมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร  

 (3) ควรเลือกเน้ือหาใหม่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบันเพ่ือนักเรียนจะไดมี้ทกัษะในการอ่านท่ี

หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ระหวา่งก่อนและหลงั จากการเรียนรู้

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด และ (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ สํานักงานเขตบางแค  

กรุงเทพมหานครจาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 31 คนใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (1) แผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด วิชาดนตรีสากล จาํนวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง (2) แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล เป็นขอ้สอบ เลือกตอบ 4 ตวัเลือก และแบบวดัภาคปฏิบัติ (3) แบบ

ประเมินพฤติกรรมการทาํงาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบที 

(t-test for Dependent Samples)ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากลภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อยู่

ในระดบัดีเยี่ยม ( x� = 24.77 และ 16.64) (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี      

ระดบั .05 (3) นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม จากการจดัการจดัเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิค

เพ่ือนคู่คิด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x� = 4.52) 
 

คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี / 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

mailto:Suppkorn.mor@northbkk.ac.th
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ABSTRACT 

 This research aims (1)  to compare learning achievement on International music (2)  to compare the 

learning achievement on International music of Prathomsuksa 5 students between before and after studying 

through Suzuki method with pair work technique and (3)  to study the Prathomsuksa 5 students’  behavior on 

teamwork through Suzuki method with pair work technique. The sample of this research consisted of a section 

of Prathomsuksa 5 students in the first semester in academic year of 2018 from Moo Bansetthakit school under 

Bangkhae District Office in Bangkok Metropolitan, totally 31 students by Cluster Random Sampling.  The 

classroom was a sampling unit. The research instruments were (1) 5 lesson management plans on International 

music through Suzuki method with pair work technique.  Each plan was used within 2 hours, concluded 10 

hours.  ( 2)  learning achievement test on International music in multiple 4 choices and Performance test and                

(3) Behavior assessment form on working as a team. The data was analyzed by mean, standard deviation and t-

test (t-test for Dependent Samples). The results of this research were as follows (1) the learning achievement on 

International music in theory and performance of Prathomsuksa 5 students through Suzuki method with pair 

work technique was at the excellent level (x� = 24.77 and 16.64) (2) the learning achievement on International 

music in theory and performance of Prathomsuksa 5 students through Suzuki method with pair work technique 

in post-test was higher than pre-test at the statistically significant level of .05. (3) the students’ behavior through 

Suzuki method with pair work technique in the overall score was at the highest level (x� = 4.52). 

    
 Keywords: Suzuki method with pair work technique, Learning achievement on International music,             

The behavior of working as a team   

  

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

สังคมให้ความสําคญักับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ 

ตามแต่วิชาหรือกิจกรรมนั้นๆ ทุกวชิามีความสาํคญัไม่น้อยไปกวา่กนัรวมถึงในดา้นการเรียนการสอนวิชาดนตรี 

ดนตรี เป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวติและสังคมมนุษย ์ทุกเช้ือชาติทุกศาสนาต่างนาํดนตรีเขา้มามี

ส่วนร่วมในชีวิตประจาํวนั  ตลอดจนดนตรียงัสามารถช่วยผ่อนคลายในดา้นเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกของผูฟั้ง          

ได้ นับว่าดนตรีมีส่วนช่วยในการพฒันาจิตใจและบุคลิกภาพของคน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ.2553 มีอุดมการณ์และหลกัการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันาสังคมไทยให้เป็น

สังคมแห่ง   การเรียนรู้เพ่ือให้คนไทยทั้ งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา เพ่ือพฒันาคนไทยอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิตและไดร้ะบุเป้าหมายหลกัดา้นคุณภาพผูเ้รียนโดยกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาคนไทยใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต

สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คือเก่ง ดี มีสุข การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอ้ง
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ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั

พ่ึงตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 1) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียนในกลุ่มสาระ         

การเรียนรู้ศิลปะไวว้า่ตอ้งรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางดา้นเสียง องคป์ระกอบอารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลง

จากวฒันธรรมต่างๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลง เคร่ืองดนตรีทั้งเด่ียวและเป็นวง  โดยเนน้เทคนิคการร้องบรรเลง

อยา่งมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรคบ์ทเพลงอยา่งง่าย อ่านเขียนโนต้ในบนัไดเสียงท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง

เบ้ืองตน้ได้รู้ และเขา้ใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานดา้นดนตรี        

กบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถนาํเสนอบทเพลง          

ท่ี ช่ื น ช อ บ ไ ด้อ ย่าง มี เห ตุ ผ ล  มี ทัก ษ ะ ใน ก าร ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ข อ งบ ท เพ ล ง  แ ล ะ ก ารแ ส ด งด น ต รี 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 184) และหัวใจสําคัญของการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญ         

การจดัการเรียนการสอนตามแนวซูซูกิร่วมกบัเพ่ือนคู่คิดเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนดงัน้ีขั้นแรก ขั้นตอน   

การฟังเพลง เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อม ขั้นท่ี 2  ขั้นการเลียนแบบเป็น      

การเลียนแบบจากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีครูจดั ขั้นท่ี 3 ทาํซํ้ าๆ เป็นการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบซํ้ าๆ โดยให้

นกัเรียนแบ่งกลุ่มจบัคู่ (pair) ฝึกปฏิบติัหรือทาํกิจกรรมซํ้ า ๆ  และขั้นท่ี 4 จดจาํฝังใจหลงัจากผ่านการฝึกขั้นท่ี 3 

ทําซํ้ า ๆจนเกิดความชํานาญ จดจาํทักษะเหล่านั้ นๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ และให้นักเรียนรวมกลุ่ม

แลกเปล่ียน (share) วิเคราะห์วิจารณ์ภายในกลุ่มหรือทั้ งชั้นเรียน และร่วมกันคิด (Think) เพ่ือหาข้อสรุปผล       

การคน้หาคาํตอบ และเทคนิคเพ่ือนคู่คิดเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหน่ึงท่ีถือวา่ทุกคนมีความสาํคญั

เท่าเทียมกันและจะตอ้งพ่ึงพากันเพ่ือความสําเร็จร่วมกันซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสําคญัคือ การคิด (think) เป็นขั้นท่ีครู

กระตุน้ด้วยปัญหาเพ่ือให้นักเรียนหาคาํตอบ การจบัคู่ (pair) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนจบัคู่เพ่ืออภิปรายปัญหาและ    

การแลกเปล่ียน (share) เป็นขั้นท่ีใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนและนาํเสนอผูส้อนนิยมใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิดคู่กบัวธีิสอน

แบบอ่ืนๆเน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมการให้มีปฏิสัมพนัธ์จากการทํากิจกรรมร่วมกันทําให้นักเรียนได้มี       

การแลกเปล่ียนอธิบายความคิดหรือความรู้ท่ีเช่ือมโยงมาใชใ้นการแกปั้ญหาให้เพ่ือนฟังทาํให้มีความแม่นยาํใน

เร่ืองท่ีเรียนมากข้ึนกลา้ท่ีจะส่ือสารความคิดออกมาอยา่งมัน่ใจในการทาํกิจกรรม มีความสุขในการเรียนและบรรลุ

เป้าหมายร่วมกนั (ชรินทร์ สงสกลุ. 2559:2-3) 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด จะเป็น

แนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทกัษะดา้นดนตรีไปปรับใช้

ในชีวติประจาํวนัให้เกิดประโยชน์และสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกันร่วมกันค้นหาข้อสรุปหรือคําตอบท่ีต้องการและให้ค ําแนะนําซ่ึงกันและกันซ่ึงจะส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนดว้ย 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการเรียนรู้

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  

 

3. กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุปเป็น

กรอบในการดาํเนินการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1แบบแผนการวจิยั 

 การวจิยัเป็นการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ลว้น สายยศ และองัคณา      สายยศ, 

2543 : 47) โดยมีการทดสอบภาคทฤษฏี วชิาดนตรีสากล ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั

เทคนิคเพ่ือนคู่คิด ใชเ้วลาเรียน 10 ชัว่โมง และมีการทดสอบก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้ภาคทฤษฎี         

และภาคปฏิบติั 

4.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนหมู่บา้นเศรษฐกิจ สาํนกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานครจาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 31 คนใช้

วธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

   การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากล  

 2.2 พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

การจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดตามแนวคิดของ

ซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

1. ภาคทฤษฎี 

2. ภาคปฏิบติั 

 

 พฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่มของนกัเรียน 
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  4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน– สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผน            

การจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง   

4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัมีจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

(1) แผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด วิชาดนตรีสากล      ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง  การตรวจสอบคุณภาพ     ดา้น

ความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   (x� = 

4.63)  (จาก 5 ระดบั) 

(2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากลภาคทฤษฏีเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 

จํานวน 30 ข้อ ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู ้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ได้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)          

0.67 – 1.00 นาํไปทดลองใชก้ับนักเรียน 30  คน ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.44-0.69 ค่าอาํนาจจาํแนก ระหว่าง 

0.25-0.44 และค่าความเช่ือมัน่ 0.87 ส่วนแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิภาคปฏิบัติ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC)     

0.67 – 1.00 

(3) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน3คนพิจารณาความเท่ียงตรง มีค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.67 – 1.00 

4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูล จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด วชิาดนตรีสากล ใช้

เวลาในการสอน 10 ชัว่โมง  มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

        (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

        (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบที (t-test for Dependent Samples) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก            

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด นาํเสนอดงัน้ี  

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ภาคทฤษฎีและปฏิบติั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดงัตารางท่ี 1 - 2  

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1896 

ตารางที ่1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคทฤษฎีของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ภายหลงั

จาก จาํแนกตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551  

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยีย่ม 24-30 26 83.87 24.77 0.710 

75 - 79 
ดี 

23-24 3 
16.13 

 -  - 

70 - 74 21-22 2  -  - 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ภาคทฤษฏี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( x�=24.77) โดยมี

นกัเรียนร้อยละ 83.อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ร้อยละ 16.13 อยูใ่นระดบัดี   

 

ตารางที ่2  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคปฏิบัติ  ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

จําแนกตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยีย่ม 16-20 25 80.65 16.64 0.76 

75 - 79 
ดี 

15 6 
19.35 

 -  - 

70 - 74 - - - - 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากล ภาคปฏิบติั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( x�=16.64) โดยมี

นกัเรียนร้อยละ 80.65 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ร้อยละ 19.35 อยูใ่นระดบัดี 

5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ภาคทฤษฎีและปฏิบติัของนักเรียน จากการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดงัตารางท่ี 3-4 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากลภาคทฤษฎี จากการจดัการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิดระหวา่งก่อน และหลงั  

การทดสอบ N คะแนนเตม็ 𝐱𝐱� S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 31 30 14.22 1.14 38.08* .000 

หลงัเรียน 31 30 24.38 1.64   

  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1897 

หลังจากตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ภาคทฤษฏี ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษา ปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล ภาคปฏิบติั 

จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิดระหวา่งก่อน และหลงัเรียน  

การทดสอบ N คะแนนเตม็ 𝐱𝐱� S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 31 20 7.74 0.96 3.88* .000 

หลงัเรียน 31 20 16.38 0.91   

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีสากล ภาคปฏิบติั ของนกัเรียน                     ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิดสูงข้ึนกวา่

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.3 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

ขอ้ ขอ้ความ 
นกัเรียน (N = 31) ระดบั 

การปฏิบติั  x� S.D. 

1. มีส่วนร่วมวางแผนการทาํงานของกลุ่ม 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

2. ปฏิบติังานแลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา 4.39 0.49 มาก 

3. เขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมตรงตามเวลากาํหนด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

4. ซกัถามเพ่ือนเม่ือไม่เขา้ใจ 4.45 0.50 มาก 

5. แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนในกลุ่มเสมอ 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

6. ยอมรับและปฏิบติัตามความคิดเห็นของเพ่ือนท่ีมีเหตุผลถูกตอ้ง 4.48 0.50 มาก 

7. แกไ้ขปัญหาร่วมกบัเพ่ือนดว้ยความเป็นเหตุเป็นผล 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

8. มีส่วนประสานงานระหวา่งกลุ่มของตนเองกบักลุ่มอ่ืนๆ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

9. เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

10. นาํเสนอความคิดในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.52 0.32 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั

เทคนิคเพ่ือนคู่คิดมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x� = 4.52) และเม่ือพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมปฏิบัติงานแลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา ซักถามเพ่ือนเม่ือไม่เขา้ใจ ยอมรับและ

ปฏิบติัตามความคิดเห็นของเพ่ือนท่ีมีเหตุผลถูกตอ้งอยู่ระดบัมาก ( x� = 4.39 – 4.48) นอกนั้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด      

( x� = 4.52 – 4.65) 

  

6. อภิปรายผล  

1. จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาดนตรีของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ปฏิบติักิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลเนน้

ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการฟัง การสงัเกตและฝึกปฏิบติัตามแบบ เพ่ือท่ีจะไดฝึ้กปฏิบติัดนตรีตามวธีิการและรูปแบบ

การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งไปพร้อมกนัและมุ่งเนน้ทกัษะให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนให้เกิดความชาํนาญดา้นดนตรีมาก

ข้ึนอีกทั้งการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเพ่ือนคู่คิดเป็นการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด การคน้หา

คาํตอบดว้ยตนเอง การแลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ ทั้งกลุ่มยอ่ยหรือทั้งห้องเรียน ทาํให้นกัเรียนมีเวลาท่ี

จะคิดถึงคาํตอบและไดรั้บฟังแง่มุมท่ีต่าง ๆ และการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

ผูว้ิจยัไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจสอบแก้ไข

ขอ้บกพร่องจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน

นาํไปใชจ้ริง ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัสูงกวา่ก่อนเรียนวชิาดนตรีสากล จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้อาจ 

เน่ืองจาก ผูว้ิจัยยึดหลักการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดของซูซูกิ (สุกรี เจริญสุข. 2542 : 13-17)  ซ่ึงเช่ือว่า

ความสามารถท่ีเรียกวา่ “เก่งหรืออจัฉริยะ” ไม่ไดมี้ติดตวัมาแต่กาํเนิดทุกคนเกิดมามีทุกส่ิงทุกอยา่งเท่ากนัหมดคือ 

“ไม่มีอะไร” ตอ้งอาศยัการเรียนรู้การเล้ียงดูอบรมบ่มสอนและการพฒันาเพ่ือให้เด็กเป็นอย่างท่ีพ่อแม่ตอ้งการ

ผูว้ิจัยได้นําวิธีสอนของชินอิชิ ซูซูกิ และเทคนิคเพ่ือนคู่คิดมาพฒันาโดยแบ่งออกเป็น  4 ขั้นตอนคือ ขั้นแรก 

ขั้นตอนการฟังเพลง เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพ่ือใหน้กัเรียนมีความพร้อม ขั้นท่ี 2 ขั้นการเลียนแบบเป็น

การเลียนแบบจากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีครูจดั ขั้นท่ี 3 ทาํซํ้ าๆ เป็นการให้นักเรียนฝึกปฏิบติัแบบซํ้ า ๆ โดยให้

นักเรียนแบ่งกลุ่มจบัคู่ (pair)    ฝึกปฏิบัติหรือทาํกิจกรรมซํ้ า ๆ  ขั้นท่ี 4 จดจาํฝังใจหลงัจากผ่านการฝึกขั้นท่ี 3 

ทาํซํ้ า ๆจนเกิดความชํานาญ จดจาํทักษะเหล่านั้ นๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติ และให้นักเรียนรวมกลุ่ม

แลกเปล่ียน (share) วิเคราะห์วิจารณ์ภายในกลุ่มหรือทั้งชั้นเรียน และร่วมกนัคิด (Think) เพ่ือหาขอ้สรุปผลการ

คน้หาคาํตอบ ทาํให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีจากการฝึกซํ้ าๆ ทาํให้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของดนตรี เกิดความชาํนาญจนจดจาํถึงขั้นจาํแบบฝังใจ  และมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรีเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภารัตน์  คู่คิด (2553 : 93-94) 

ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรีเร่ืองการบรรเลงดนตรีไทยเบ้ืองตน้ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตานโคดายและแนวคิดของชินอิชิ    

ซูซูกิ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตานโคดายและแนวคิด

ของชินอิชิ ซูซูกิ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะทางดนตรีหลังเรียนทั้ ง 2 รูปแบบแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p ≤ .05) โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซินอิชิ ซูซูกิ มีค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนและทกัษะทางดนตรีสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

นพชยั อุปชิต (2558 : 96) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะคนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ พบวา่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  อาจเน่ืองจากการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 

นกัเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนในกลุ่ม จึงเป็นโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดร่วมกนั ฝึก        

การวางแผนร่วมกนัประสานงานกนั ทาํงานอยา่งเป็นระบบแบบแผนมากข้ึน และแกปั้ญหาร่วมกนักบัเพ่ือนดว้ย

ความเป็นเหตุเป็นผลทาํให้นกัเรียนเกิดความรับผิดชอบในส่วนของตนให้สาํเร็จ เพ่ือความสาํเร็จของผลงานของ

กลุ่ม ดงัท่ี วชัรา เล่าเรียนดี (2548 : 133) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  เป็นการแสดงออกดว้ยคาํพดูและ

การปฏิบติัเพ่ือให้งานประสบผลสาํเร็จสูงสุดสมาชิกทุกคนตอ้งยอมรับวา่ผลงานของกลุ่มหรือผลสาํเร็จของงาน

กลุ่มทุกคร้ังนั้นเป็นผลงานของทุกคนทุกคนในกลุ่ม มีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันต่อผลงานทุกคนในกลุ่ม        

จึงตอ้งมีส่วนร่วมในการคิดยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ร่วมเสนอและปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจ และผูว้ิจยัไดค้อย

ติดตามดูแล การปฏิบติังานของกลุ่มโดยตลอดเวลา คอยช่วยเหลือ คอยปรับแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและ

กระตุน้เสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกนัคิดและปฏิบติัอยา่งสนุกสนานโดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นเพ่ือน

สนิทกนัจะเกิดการยอมรับกนัไดง่้ายข้ึน ดว้ยพฤติกรรมการทาํงานท่ีจะให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจนชาํนาญติดเป็น

นิสัย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธีระวฒัน์ หัสโก (2558 : 109) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม โดยการ

เรียนรู้แบบผสมผสานแบบร่วมมือ เทคนิค TGT สาํหรับนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ผลการวิจยัพบวา่การเรียนรู้แบบผสมผสานแบบร่วมมือเทคนิค TGT ช่วยใหผู้เ้รียนมีการ

ปฏิบติังานตามขั้นตอน มีการใชใ้ห้ความช่วยเหลือกนั มีการเคารพกติกาของกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนผูอ่ื้น แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม มีความเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดีและร่วมมือกนัทาํงานจน

สาํเร็จ ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูงมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรมีการส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิค

เพ่ือนคู่คิด ในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

(2) การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคู่คิด การจบัคู่ครูผูส้อนควรจบัคู่

นกัเรียนท่ีเรียนเก่งกบัท่ีเรียนอ่อนเพ่ือคอยดูแลช่วยเหลือกนั และควรจะเลือกเพ่ือคู่คิดท่ีมีความสนิทสนมคุน้เคย

กนัเป็นอยา่งดี เพ่ือท่ีจะไดก้ลา้ซกัถามปัญหาท่ีตนไม่เขา้ใจและเกิดการยอมรับและปฏิบติัตามความคิดเห็นซ่ึงกนั

และกนั 
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7.2  ข้อแสนะแนะเพ่ือการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาวจิยัจากการจดัทาํชุดการเรียนดนตรีสากลตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัเทคนิคเพ่ือนคูคิ่ด 

เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนดว้ยตนเองจากชุดการเรียนและไดฝึ้กปฏิบติัช่วยเหลือระหวา่ง

เพ่ือน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ(2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 

จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคนิคผลิต แผนกวชิาช่างกลโรงงาน จาํนวน 30 คน 

วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัมี 3 ฉบับ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) แบบ

ประเมินทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา  6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี t-test for 

Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย

โปรแกรม Moodle  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.26 และ (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study consisted to 2 issues (1) to study the learning achievement and 

(2) to compare the learning achievement in Information Technology for Career Management in presentation of 

Information Technology with Moodle program between pre-test and post- test. The sample of this study was 30 

students in the first year in high vocational certificate, majoring in Production Engineering in the department of 

Factory Technician from  Phanom Sarakham Vocational College  in Chachoengsao province under Office of 

the Vocational Education Commission. The research instrument were three issues (1) the lesson plans (2)  the 

learning achievement test and ( 3)  the computer program evaluation form.   This study was conducted for 6 

months.  The data were analyzed by using the descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard 

deviation and parametric with the t-test method on Dependent Samples. The result of this study showed that (1) 

the learning achievement of the learners from the learning management with Moodle program has achieved at 

87% which is based on the assumption, and (2) the comparison of learning achievement of the learners from the 

learning management with Moodle program, the scores in post-test were higher than pre-test at the statistically 

significant at the level of .05 

    

KEYWORDS: Learning management with Moodle program, Learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เทคโนโลยีเข้ามามีบท บาทกับ มนุ ษย์มากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นท างด้าน การส่ือสาร การผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในภาคการศึกษา เทคโนโลยีเขา้มีส่วนช่วยให้ระบบการเรียนการสอนมีการพฒันามาก

ข้ึน เพ่ิมโอกาสและเวลาในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยการใช้

เทคโนโลย ีเทคโนโลยีสมยัใหม่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็น

อยา่งดี ในยคุของโลกไร้พรมแดนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสาํคญัในการเรียนการสอน จนถึงการเรียนรู้

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีช่ือวา่ “อินเทอร์เน็ต” ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์จากท่ีต่าง 

ๆ ทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีสาํคญัท่ีนกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดซ่ึ้ง

เป็นกุญแจสําคญัในการท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีตอ้งการไดเ้พราะสามารถเขา้ถึงวิธีการสอนท่ี

หลากหลายจากแหล่งขอ้มูลอนัมัน่คงนั่นคือทาํให้บทบาทของนักเรียนและครูตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ย (ไพรัช 

ธชัยพงษ;์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541)      

 การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทั้งตวัผูเ้รียนและระบบการศึกษา วง

การศึกษาของไทยไดมี้ความต่ืนตวัเก่ียวกบัพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงัจะเห็นไดจ้ากสถานศึกษาหลายแห่ง

ไดเ้ร่ิมโครงการพฒันาบทเรียน CAI/CBT เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการสอนเสริมในกรณี

ท่ีผูเ้รียนขาดเรียน เรียนไม่ทันเพ่ือน หรือสอนแทนอาจารยใ์นกรณีท่ีเน้ือหาสลบัซับซ้อน ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็น

แนวความคิดท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสาระหลกัท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี

มุ่งเน้นการจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจดัการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครือข่าย
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อินเตอร์เน็ต ซ่ึงประมาณการไวว้า่จาํนวนผูใ้ชใ้นอินเตอร์เน็ตปัจจุบนัทัว่โลกมีเกินกวา่ 1,500 ลา้นคน พฒันาการ

ของบทเรียน CAI/CBT จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอ เป็นบทเรียนท่ีนาํเสนอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือ

สอดคลอ้งกบัการใชง้านและกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ทเรียน (มนตช์ยั เทียนทอง, 2544) 

 การจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1  

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ไดพ้บปัญหาในการเรียนการสอนดงัน้ี นกัศึกษาขาดความสนใจและความกระตือรือร้น

ท่ีจะเรียนในรายวชิาเน่ืองจากเน้ือหารายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ จะเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะ

ในการปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ ทาํให้นกัศึกษาซ่ึงไม่มีความถนดัในการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ จึงกลายเป็นบทเรียนท่ีค่อนขา้งยากสาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิา

อุตสาหกรรม ครูผูส้อนจึงตอ้งใชเ้วลาในการอธิบายเน้ือหาเป็นเวลานาน ทาํใหน้กัศึกษาไม่เขา้ใจและเกิดความเบ่ือ

หน่าย ลดความสนใจในการเรียนลง (วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม, 2560) 

 จากปัญหาในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม นักศึกษาขาดความสนใจและความ

กระตือรือร้นในการเรียนเพราะนักศึกษาไม่มีความถนัดในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศ รวมถึงเน้ือหามีลกัษณะในการปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ จึงทาํ

ใหค้รูผูส้อนนาํวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ พร้อม

ทั้ งมีเทคนิคการนําเสนอเป็นตัวกระตุน้ท่ีน่าสนใจ นักศึกษาสามารถประเมินผลการเรียนได้ทันทีหลงัจากท่ี

นกัศึกษา ศึกษาจบบทเรียนแลว้ อีกทั้งยงัสามารถทบทวนความรู้ไดต้ลอดเวลา เพ่ือส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให้มี

ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน เพ่ิมทกัษะในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ

ของนักศึกษา ดังนั้ น การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle ถือเป็นการนําเทคโนโลยีทางด้านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมาใชเ้พ่ือให้นกัศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานดา้นต่าง ๆ 

ตามลกัษณะงานอาชีพ และครูผูส้อนสามารถนาํแนวทางการจดัการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Moodle ไปใชใ้น

รายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถ

กาํหนดเป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนให้เป็นแนวทางเดียวกนั เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ จากการจดัการเรียนรู้ ดว้ยโปรแกรม Moodle 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จดัการอาชีพ เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle ระหวา่งก่อนเรียน

และหลงัเรียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานของงานวจัิย 

 (1) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เร่ือง                   

การนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศ จากการจดัการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับดีมากเทียบกบัเกณฑ ์              

ร้อยละ 80 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เร่ือง                   

การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยสําคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540) 

  

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

  5.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวชิาเทคนิค

การผลิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จาํนวน 30 คน วิทยาลยัการอาชีพพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา สังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle 

ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 

เร่ืองการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ  

เร่ืองการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
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 5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั ระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle และระยะท่ี 3 

วดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย  

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมิน

แผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) โดยกาํหนด

เกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.87 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย 

จาํนวน 30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-

Objective Congruence (IOC) ตั้ งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช้กับ

นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25 คน คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.65-0.73 ค่าอาํนาจจาํแนก

เป็นรายขอ้ ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.23-0.46 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีการของโลเวท 

(Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 

 (3) แบบประเมินทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเร่ือง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เป็นแบบ

ประเมินตามดา้น จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นความถูกตอ้ง2)ดา้นความคิดสร้างสรรค3์)ดา้นความเป็นระเบียบและ

4)ดา้นการทาํงานสาํเร็จตามเวลา ใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 

Index of Item- Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00  

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จาํนวน 30 คน 

วทิยาลยัการอาชีพพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

         (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ t-test for Dependent Samples 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ เร่ือง  

การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการจัดการเรียน รู้ด้วยโป รแกรม Moodle สําห รับ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1  
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle                      

เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 

นกัศึกษา

คนท่ี 

คะแนนสอบก่อน

เรียน (50) 
ร้อยละ ระดบั 

คะแนนสอบหลงั

เรียน (50) 
ร้อยละ ระดบั 

ทฤษฎี

(30) 

ปฏิบติั

(20) 

ทฤษฎี

(30) 

ปฏิบติั

(20) 

1 21 9  60.00  พอใช ้ 28 18  92.00  ดีมาก 

2 20 9  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 26 18  88.00  ดีมาก 

3 21 9  60.00  พอใช ้ 29 18  94.00  ดีมาก 

4 19 6  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 18  82.00  ดีมาก 

5 20 12  64.00  พอใช ้ 26 20  92.00  ดีมาก 

6 18 9  54.00  ผา่นเกณฑ ์ 25 19  88.00  ดีมาก 

7 18 11  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 18  84.00  ดีมาก 

8 17 8  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 18  82.00  ดีมาก 

9 19 10  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 25 18  86.00  ดีมาก 

10 18 9  54.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 18  84.00  ดีมาก 

11 17 8  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 20  88.00  ดีมาก 

12 20 12  64.00  พอใช ้ 27 18  90.00  ดีมาก 

13 21 12  66.00  พอใช ้ 27 18  90.00  ดีมาก 

14 17 8  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 18  84.00  ดีมาก 

15 18 11  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 17  80.00  ดีมาก 

16 20 12  64.00  พอใช ้ 28 20  96.00  ดีมาก 

17 17 8  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 20  88.00  ดีมาก 

18 17 9  52.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 18  82.00  ดีมาก 

19 14 7  42.00  ผา่นเกณฑ ์ 21 19  80.00  ดีมาก 

20 16 8  48.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 17  80.00  ดีมาก 

21 17 8  50.00  ผา่นเกณฑ ์ 23 18  82.00  ดีมาก 

22 21 9  60.00  พอใช ้ 28 19  94.00  ดีมาก 

23 20 9  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 26 18  88.00  ดีมาก 

24 19 9  56.00  ผา่นเกณฑ ์ 26 18  88.00  ดีมาก 

25 20 9  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 24 20  88.00  ดีมาก 

26 19 9  56.00  ผา่นเกณฑ ์ 26 19  90.00  ดีมาก 

27 21 10  62.00  พอใช ้ 27 18  90.00  ดีมาก 

28 20 11  62.00  พอใช ้ 27 18  90.00  ดีมาก 

29 21 12  66.00  พอใช ้ 28 18  92.00  ดีมาก 

30 19 10  58.00  ผา่นเกณฑ ์ 25 18  86.00  ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 87.26 ดีมาก 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 

Moodle เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 87.26  

(2) ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียน รู้ด้วยโปรแกรม Moodle เร่ือง                              

การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle    

เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 

ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N K x� S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 30 50 28.26 2.98 
42.64* .000 

หลงัเรียน 30 50 43.63 2.23 
  

 จากข้อมูลในตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย

โปรแกรม Moodle เร่ือง การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ หลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล  

7.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เร่ือง การนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จากการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle พบวา่นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 87.26 ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Moodle เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น

การเปิดโอกาศผูเ้รียนท่ีไม่มีเวลาได้เรียนในเวลาและสถานท่ีท่ีต้องการและยงัช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพราะเน้ือหาในการเรียนถูกถ่ายทอดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

ไดดี้กวา่การเรียนจากส่ือขอ้ความเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีระพงษ ์นํ้ าใจดี (2550) ไดศึ้กษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็นในการเรียนรู้บทเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอนบน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ซ่ึงพบว่าคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียร้อยละ 7.40 และท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 76.67 และการ

จดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดบัดี 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียน รู้ด้วยโปรแกรม Moodle เร่ือง                          

การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อน

การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle มีการ

ช้ีแจงและบอกวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนทาํให้ผูเ้รียนเขา้ถึงประเด็นท่ีสาํคญัของเน้ือหาและสามารถเรียนรู้จาก

เน้ือหาและวิดีโอ รวมไปถึงส่ือการเรียนรู้จากภายนอก และผูเ้รียนสามารถทาํแบบทดสอบความรู้ท่ีผูส้อนจดัการ

เรียนรู้ในโปรแกรม Moodle ทาํให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถปลูกฝังความรับผิดชอบ 

ความขยนัหมัน่เพียร ให้กบัผูเ้รียนอีกดว้ย ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ย
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โปรแกรม Moodle สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพงศ ์จนัทร์สุข (2557) ไดพ้ฒันาบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองค่าตวัแปรและค่าคงท่ี ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผลวิจยั

พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา หลงัเรียนดว้ยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองตวั

แปรและค่าคงท่ี หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

     (1) ก่อนการจดัการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรม Moodle ครูผูส้อนควรมีการสํารวจทกัษะหรือฝึก

ทกัษะในการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาก่อน เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถใชง้านและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดใ้นระหวา่งท่ีเรียนดว้ยโปรแกรม Moodle 

     (2) ควรมีการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการพฒันาการสอนโดยให้มีการทาํส่ือการเรียนการ

สอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหม้ากข้ึน เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและเป็นการกระตุน้ความสนใจในการเรียน

และการทดสอบของนกัศึกษาและลดเวลาในการสอนจากตาํราเรียน  

     (3) การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle สามารถนําไปใช้เป็นบทเรียนซ่อมเสริมสําหรับ

นกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการเรียนเพ่ิมเติม 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ควรมีการวจิยัการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม Moodle ใน

รายวชิาอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้บทวนเน้ือหาหลงัจากการเรียนในชั้นเรียนปกติเป็นการสร้างลกัษณะ

นิสยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง  

  (2) ควรมีการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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การใช้ส่ือละครนิทานเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยั 

Fairy tale plays usage for conscious implantation of loving in nature  

in early childhood 
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บทคัดย่อ 

การปลูกฝังส่ิงดีๆใหแ้ก่เด็กปฐมวยัเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และเป็นเร่ืองท่ีควรกระทาํอย่างยิ่ง ซ่ึงการเรียนรู้

คุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังจิตสาํนึกของเด็กปฐมวยัน้ี เด็กจะเขา้ใจลกัษณะของรูปธรรมมากกวา่นามธรรม   

ละครนิทานจึงมีความเหมาะสม ตรงกบัความสนใจ และสามารถถ่ายทอดคุณธรรมใหอ้อกมาเป็นรูปธรรมได ้อีก

ทั้ง การใชล้ะครนิทานในการส่ือสารโนม้น้าวใจเด็กปฐมวยัอย่างมีระบบและขั้นตอน และประสิทธิภาพของส่ือ

ละครนิทาน  ในการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวยั ยงัเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งศึกษา เพราะในปัจจุบนัน้ี 

ส่ิงท่ีมนุษยก์ระทาํ อาจสร้างความเสียหายให้แก่โลกของเรามากกว่าทุกยุคทุกสมยัท่ีผ่านมา เกิดปัญหาทาง

ส่ิงแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะปัญหาใหญ่อย่างสภาวะโลกร้อน ท่ีเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้สภาพอากาศ

แปรปรวน ทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกนัรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือโลกท่ีน่าอยูข่องเรา ซ่ึงละครนิทานจะ

ช่วยสร้างความตระหนกัรู้แก่เด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมทั้งหลาย ท่ีเด็กไดฟั้งตั้งแต่ปฐมวยั จะฝัง

แน่นอยูใ่นตวัเด็ก แลว้นาํไปใชใ้นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ อยา่งมิรู้ลืม  

 

คาํสําคญั : ละครนิทาน, จิตสาํนึก, รักธรรมชาติ, เด็กปฐมวยั 

 

ABSTRACT 

 The goodness implantation is so important for early childhood and it is an obligation that we should do. 

The conscious implantation in early childhood, children able to understand the natural form more than abstract. 

Also, Fairytale plays is the tool which is appropriate, suitable with children’s interesting, and passing on morality 

to be natural formations. Moreover, the original fairy tale plays which is created the base on the motivation theory 

and setting the specific objectives for media usage framework, these creation effect factors that will make the 

clarify objectives, appropriate to their age, and effectiveness conscious implantation of loving in nature in early 

childhood through the fairy tale plays. Because of now, human action makes harmfulness to the world more than 

others era in the past. There were many environmental problems, especially a big problem as the global warming 

that it is an important cause of climate change.  Also, everyone must go along for taking responsibility for 

environmental cares and protection that this idea will make the livable world. Fairytale plays usage will create an 
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effective awareness to children.  Finally, the virtue that children have listened until early childhood, will be 

ingrained to them, including unforgettable utilization when they are teenage and adult age. 
 

Keywords :  Fairy tale plays usage, Conscious, Loving in nature, Early childhood 

 

1. บทนํา 

 ละครนิทาน หมายถึง การแสดงละครจากหนังสือนิทาน ซ่ึงอาจนาํเสนอ เป็นลกัษณะของละครเต็ม

รูปแบบท่ีประกอบไปดว้ย บทละคร นักแสดง เส้ือผา้ ฉาก แสงและเสียง หรืออาจเป็นการจดักิจกรรมประกอบ

ละครเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่นเป็นส่ือการสอน หรือ เพ่ือความบนัเทิง จุดประสงคท่ี์สาํคญัของ

การจดัละครนิทานนั้น เพ่ือให้เด็กซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยคาํนึงถึงวยัและ

ความสนใจของเด็ก เด็กจะไดรั้บการเรียนรู้บางอยา่งตามเจตนาของผูผ้ลิต จากการสงัเกตบทบาทของตวัละคร โดย

ท่ีผูแ้สดงอาจเป็นเด็ก แสดงให้เด็กชม หรือ ผูใ้หญ่แสดงให้เด็กชมก็ได ้และเร่ืองราวท่ีแสดง จะนาํมาจากนิทาน 

เนน้เร่ืองจินตนาการเป็นสาํคญั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ละครจะตอบสนองไดก้บัคนทุกกลุ่ม แต่ในละครนิทานนั้น จะ

มุ่งเนน้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กโดยเฉพาะ การเขียนบทละครนิทาน ก็เขียนข้ึนเพ่ือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กลุ่ม ทาํให้ละครนิทานมีประสิทธิภาพในการพฒันาและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด และส่ือละครนิทานน้ี ยงั

สามารถช่วยพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีเด็กควรรู้ ควรเขา้ใจไดอ้ย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะในเร่ืองของการ

ปลูกฝังจิตสาํนึกอนัพึงประสงค ์ถา้มีการวางแผนการส่ือสาร เพ่ือใชส่ื้อประเภทน้ีอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มีระบบ ก็

จะสามารถผลิตละครนิทานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และมีความน่าสนใจ นาํมาใชป้ลูกฝังจิตสาํนึกอนั

พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งดี หลากหลาย แมแ้ต่เร่ืองของการรักส่ิงแวดลอ้ม รักธรรมชาติ ก็เช่นกนั  

รักธรรมชาติ คือ การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาด โดยใชใ้ห้นอ้ย เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด คาํนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด 

รวมทั้ งตอ้ง  มีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้น การรักธรรมชาติ นอกจากจะหมายถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จึงมีความหมายรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

สมควรปลูกฝังตั้งแต่ยงัเด็ก ในช่วงท่ีเรียกว่า ปฐมวยั ซ่ึงเป็นวยัสําคญัของชีวิต เป็นพ้ืนฐานสําคญัของการมี

บุคลิกภาพท่ีดี ท่ีจะคงอยูก่บัเด็กตลอดไป  

ดงันั้น การปลูกฝังส่ิงดีๆให้แก่เด็กปฐมวยัจึงเป็นเร่ืองสาํคญั และเป็นเร่ืองท่ีควรกระทาํอยา่งยิ่ง ซ่ึงการ

เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังจิตสาํนึกของเด็กปฐมวยัน้ี เด็กจะเขา้ใจลกัษณะของรูปธรรมมากกว่า

นามธรรม  ละครนิทานจึงมีความเหมาะสม ตรงกบัความสนใจ และสามารถถ่ายทอดคุณธรรมให้ออกมาเป็น

รูปธรรมได ้ อีกทั้ง ละครนิทานท่ีสร้างข้ึนเอง และมีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีชดัเจน เป็นกรอบในการใช ้

ก็จะทาํใหเ้น้ือหาของละครนิทานท่ีสร้างข้ึน มีความชดัเจนตามวตัถุประสงค ์มีความเหมาะสมกบัความสนใจของ

เด็กปฐมวยั และส่งผลใหล้ะครนิทานมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งดี  
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาการใชล้ะครนิทานในการส่ือสารโนม้นา้วใจเด็กปฐมวยัอยา่งมีระบบและขั้นตอน 

(2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของส่ือละครนิทานในการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวยั  

 

3. การใช้ละครนิทานในการส่ือสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวยั 

การดาํเนินงานใดๆก็ตาม ควรจะเป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนท่ีดี ทั้ งน้ีเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

และการวางแผนสาํหรับการใชล้ะครนิทานในการส่ือสารโนม้นา้วใจเด็กปฐมวยัก็เช่นกนั จาํเป็นตอ้งทาํต่อเน่ือง

อยา่งมีระบบและขั้นตอน ประกอบดว้ย 

1. การกาํหนดวตัถุประสงค์ เป็นงานอนัดับแรกท่ีผูผ้ลิตละครนิทานจะตอ้งดาํเนินการ ทั้ งน้ีเพ่ือให้รู้

ทิศทางท่ีจะกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ เพราะการวางแผนเป็นเร่ืองของอนาคตดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ และเป็นพ้ืนฐานท่ี

เป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งตระหนกัในการวางแผนคือ แผนท่ีวางจะตอ้งมีความ

ชดัเจน ทั้งน้ีเพ่ือใหที้มงานเกิดความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน และมี

การประสานงานกนัเป็นอยา่งดี 

2. พฒันาขอ้ตกลงท่ีเป็นตวักาํหนดขอบเขตในการวางแผน ผูผ้ลิตละครนิทานจะตอ้งกาํหนดขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีจะเป็นขอบเขตในการวางแผน เพ่ือสามารถคาดการณ์ส่ิงต่างๆในอนาคตไดถู้กตอ้งใกลเ้คียง การกาํหนด

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้จะนาํมาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอ้ตกลงต่างๆ นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้ การ

วางแผนจะตอ้งตระหนกัถึงขอ้มูลภายในดว้ย จึงจะทาํให้ขอ้ตกลงท่ีกาํหนดข้ึน มาจากขอ้มูลรอบดา้น ทาํให้ผลท่ี

นาํมาเป็นกรอบในการวางแผน มีความเช่ือถือมากข้ึน 

3. พิจารณาขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเสมอในการทาํงานใดๆ ฉะนั้นถา้ผูผ้ลิตละครนิทานได้มีการ

พิจารณาและคาํนึงถึงส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ก็จะสามารถขจดัขอ้จาํกดัต่างๆใหเ้หลือนอ้ยลง ซ่ึงคงจะไม่มีงานใดท่ีสมบูรณ์

โดยไม่มีขอ้บกพร่องเลย แต่ถา้ไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้ งานนั้นก็จะดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืน ส่ิงท่ีควร

นาํมาพิจารณาคาดการณ์ในการวางแผน ไดแ้ก่ ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี วสัดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน ตลอดจน

ปัจจยัต่างๆ ในทีมผูผ้ลิต เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีนํ้ าหนกัสาํคญัในการวางแผนงานท่ีจะดาํเนินการในอนาคต 

 4. พฒันาทางเลือก ในการวางแผน ผูผ้ลิตละครนิทานควรไดแ้สวงหาทางเลือกต่างๆ ท่ีจะเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินการตามแผนนั้นๆ เพราะบางคร้ังการดาํเนินตามแผนหน่ึงๆ ไม่ใช่มีแนวทางปฏิบติัแนวเดียว ท่ีจะ

บรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แต่อาจมีแนวปฏิบติัหลายๆ แนวท่ีสามารถไปถึงวตัถุประสงคข์องแผนนั้นได้

เช่นกนั ฉะนั้นผูผ้ลิตละครนิทานจาํเป็นตอ้งคิดถึงแนวทางต่างๆ หลายแนวทางในการวางแผน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น

การพฒันาความคิดของผูผ้ลิตละครนิทาน ใหมี้ความหลากหลายตามขอ้มูลต่างๆ 

 5. ประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกน้ี ตอ้งการหลงัจากไดมี้การพฒันาทางเลือกต่างๆ และผูผ้ลิต

ละครนิทานจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ของทางเลือกแต่ละแนวทางประกอบ วา่จะเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ท่ี

ทางเลือกเหล่าน้ี จะทาํใหก้ารผลิตละครนิทานดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี แลว้จึงตดัสินใจเลือกแนวทาง ท่ีเป็นไปได้

สูงสุด โดยส่ิงท่ีเป็นขอ้คิด สาํหรับผูผ้ลิตละครนิทาน ในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือ ไม่มีวธีิใด ท่ีให้ผลสูงสุด

เพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูผ้ลิตละครนิทานควรตดัสินใจเลือกแนวทาง สักสองแนวทางหรือมากกวา่ และนาํทางเลือก 

ท่ีเลือกแลว้  มาหลอมรวมกนัเพ่ือเป็นแผนงาน ท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดในการปฏิบติั 
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 6. เปล่ียนแปลงแผนสู่การปฏิบติั ผูผ้ลิตละครนิทานตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงแผนสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะ

ออกมาในรูปการกาํหนดเป็นนโยบาย , ตารางการทาํงาน , มาตรฐานปฏิบติังาน , วิธีปฏิบติังาน , งบประมาณ , 

การเปล่ียนแปลงแผนในลกัษณะท่ีกล่าวน้ี จะช่วยเป็นแนวทางในการดาํเนินการปฏิบติัท่ีชดัเจนข้ึน 
 

ทั้งน้ี เราควรนาํการวางแผนอยา่งมีระบบและขั้นตอนมาใช ้ตั้งแต่การเขียนบทละครนิทาน ซ่ึงเขียนข้ึน

เพ่ือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก โดยอาจนาํเร่ืองมาจากหนงัสือนิทาน ซ่ึงก่อนนาํเร่ืองราวมาแสดงควรคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ 

ดงัน้ี 

1. ความเหมาะสมของบทละครนิทานต่อผูช้ม พิจารณาได้ด้วยการศึกษาจิตวิทยาของเด็กวยัท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายก่อนทาํการเขียนบทละครนิทาน เพราะการศึกษาจิตวิทยาจะทาํให้เขา้ใจความสนใจ ความยาวนาน

ของสมาธิของผูช้ม 

2. คุณค่าทางศิลปะการละคร ซ่ึงบทละครนิทานท่ีดีตอ้งมีเอกภาพ โครงเร่ืองตอ้งกระชับ สนุก ไม่

ซับซ้อน และไม่มีโครงเร่ืองย่อยมากจนจาํเร่ืองเดิมไม่ได้ ตวัละครตอ้งมีชีวิตจิตใจเหมือนคนธรรมดา เรียก

ความเห็นอกเห็นใจจากผูช้มเม่ือตอ้งเผชิญอุปสรรคและความยากลาํบากต่างๆ บทสนทนาตอ้งเป็นไปตาม

ธรรมชาติ เหมาะสาํหรับเน้ือเร่ือง และเม่ือเร่ืองดาํเนินถึงตอนท่ีต่ืนเตน้ท่ีสุด ก็มีบทสรุปจบเร่ือง ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ใครจะไดผ้ลลพัธ์อยา่งไรจากการกระทาํของตน 

3. สาระของเร่ือง ไม่จาํเป็นท่ีบทละครนิทานจะตอ้งมีคุณธรรม เช่น ความดีชนะความชัว่แฝงอยูเ่สมอ แต่

เม่ือสรุปเน้ือหาแลว้ บทละครนิทานควรจะสามารถส่ือสารกบัผูช้มเก่ียวกบัขอ้คิดในการดาํรงชีวิต รวมทั้งการอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม หรือแสดงให้เห็นถึงขอ้ผิดพลาดบางอย่างของมนุษย ์ซ่ึงทาํให้ผูช้มยอมรับส่ิงต่าง ๆ หรือ

มองโลกได้กวา้งข้ึนกว่าเดิม หากเป็นการแต่งบทละครนิทานข้ึนใหม่ ควรพิจารณาว่าละครนิทานท่ีแต่งข้ึนมี

จุดมุ่งหมายอะไร เหมาะสมกบัผูช้มอายเุท่าใด และบทละครนิทานท่ีเขียนข้ึนมีความเป็นเอกภาพทางการละคร

หรือไม่ ในกรณีแปลบทละครนิทานหรือดดัแปลงบทละครนิทาน ผูแ้ปลหรือดดัแปลงควรมีความรู้ในดา้นภาษา

เป็นอย่างดี ตอ้งทาํการศึกษาบทละครนิทาน ตน้แบบอย่างละเอียดถ่ีถว้น และมีจุดมุ่งหมายในการแปลหรือ

ดดัแปลงอยา่งชดัเจน 

4. หัวใจของการเขียนบทละครนิทาน ซ่ึงก็คือ การสร้างโครงเร่ือง การสร้างตวัละคร และ การเขียนบท

สนทนา 

การสร้างโครงเร่ือง คือ การจดัลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในละครตั้งแต่ฉากแรกจนกระทั่งฉาก

สุดทา้ยตามท่ีผูเ้ขียนบทละครนิทานตอ้งการ ถา้เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีดดัแปลงมา ผูเ้ขียนบทละครนิทานจะสามารถ

ตดัทอนหรือเพ่ิมเติมบางส่วนของเน้ือเร่ืองไดบ้า้ง ตามท่ีผูเ้ขียนบทละครนิทานเห็นว่าทาํให้เร่ืองสนุกสนานข้ึน 

โครงเร่ืองท่ีดีไม่ควรซบัซอ้น เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนควรเป็นไปตามลาํดบัเวลา เหตุผล และรักษาเอกภาพของ

เร่ืองไวอ้ยา่งดีท่ีสุด เอกภาพคือการท่ีผูเ้ขียนบทละครนิทานตดัสินใจอยา่งแน่นอนวา่ จุดมุ่งหมายในการเขียนบท

ละครนิทานเร่ืองน้ีคืออะไร มีใครเป็นตวัเอก มีความสัมพนัธ์กบัใครบา้งและมุ่งพฒันาเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัตวัเอกเท่านั้น และผูเ้ขียนบทละครนิทาน ควรเนน้ถึงลกัษณะนิสัยของ ตวัละคร เพ่ือให้

ผูช้มไดรู้้จกัตวัละครเสียก่อน หลงัจากนั้นจึงเร่ิมแสดงใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ภายในของตวัละครเองหรือกบัผูอ่ื้นก็

ได ้ตวัละครตวัเอกตอ้งพยายามต่อสูก้บัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนกระทัง่ถึงตอนท่ีต่ืนเตน้ท่ีสุดของเร่ือง ซ่ึงเม่ือ

ผา่นตอนน้ีไปแลว้ ทุกอยา่งก็จะเร่ิมคล่ีคลาย และเร่ืองก็จะจบลง ละครจะสนุกหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินเร่ือง
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ว่า ผูเ้ขียนบทละครนิทาน สามารถสร้างความระทึกใจให้กบัผูช้มได้มากเพียงไร ถา้ผูเ้ขียนสามารถทาํให้ผูช้ม

ติดตามเร่ืองดว้ยใจจดใจจ่อ  เอาใจช่วยตวัละครอยู่ตลอดเวลา ขณะท่ีเขาเผชิญอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆได ้ ก็

หมายความวา่ ละครนิทานเร่ืองนั้น เป็นละครท่ีดีทีเดียว   

ส่วนของ การสร้างตวัละคร ในละครนิทาน ผูเ้ขียนบทละครนิทานจะปูพ้ืนเก่ียวกบัลกัษณะนิสยั ใหผู้ช้ม

ไดรู้้จกัตวัละคร ฟังความคิด ความเช่ือและเหตุผลว่าทาํไมจึงตดัสินใจทาํส่ิงนั้น ตวัละครตอ้งมีความเป็นมนุษย ์

และน่าเช่ือ  ตอ้งทาํ ตอ้งคิด และตอ้งตดัสินใจต่อสถานการณ์ท่ีกาํลงัเผชิญอยูอ่ยา่งคนธรรมดากระทาํ  ถึงแมว้า่ตวั

ละครในละครนิทานส่วนใหญ่ จะเป็นตวัละครในจินตนาการ แต่ทว่าตวัละครเหล่านั้นจะตอ้งมีลกัษณะนิสัยท่ี

เลียนแบบจากคน  เช่น นกแกว้ข้ีโม ้หมาป่าจอมกวน และเต่าข้ีลืม เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะทาํใหต้วัละครบนเวทีทุกตวั

มีชีวิตและเด็กจาํไดก็้คือ ให้ตวัละครแต่ละตวัมีลกัษณะเด่นเป็นของตนเอง การท่ีตวัละครมีลกัษณะนิสัยท่ีต่างกนั

เม่ือประสบปัญหานั้น ยอ่มจะแสดงความรู้สึกและแสดงออกต่างกนัดว้ย และตวัละครนิทาน มกัมีลกัษณะเป็นตวั

ละครดา้นเดียว เป็นตวัละคร ท่ีมีคุณสมบติัตายตวัและไม่ละเอียด เช่น ถา้เป็นคนดีก็จะตอ้งมีหน้าตาดี จิตใจดี 

ตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่มีขอ้บกพร่อง และถา้เป็นผูร้้ายก็มกัจะกา้วร้าว อารมณ์ร้าย พูดจาไม่ดี คือร้ายตลอด รวมถึง

ลกัษณะภายนอก ตวัละครในละครนิทานนั้น มกัจะตอ้งมีลกัษณะภายนอกท่ีดูสมกบับทบาท เช่น เจา้หญิงควรจะ

สวย น่ารัก ใจดี แต่ทว่าขณะเดียวกันจะตอ้งมีชีวิตจิตใจ มีขอ้บกพร่องและนิสัยใจคอ ท่ีเปล่ียนแปลงได ้โดย

เฉพาะตวัละครนําเร่ือง เด็กๆจะรู้สึกเอาใจช่วยตวัเอกท่ีเป็นรองคนอ่ืนในตอนแรก เช่น เป็นเด็กข้ีอาย และได้

ปรับตวัเอง จนกระทัง่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได ้และไดรั้บการยอมรับในตอนจบ เน่ืองจากเวลาจาํกดั การปู

พ้ืนฐานนิสยัตวัละคร ถา้ทาํตั้งแต่เร่ิมเร่ืองก็จะทาํให้ผูช้มติดตามเร่ืองไดเ้ร็วข้ึน ทั้งน้ีโดยผ่านการกระทาํและการ

สนทนาของตวัละคร ตวัละครนาํเร่ือง ท่ีเรียกวา่ “ตวัเอก” นั้นตอ้งมีความดึงดูดผูช้มไดดี้ นอกจากความเป็นมนุษย์

ท่ีมีชีวติจิตใจแลว้ก็จะตอ้งมีความแน่วแน่ เม่ือตั้งใจจะทาํอะไรตอ้งทาํใหไ้ด ้แมจ้ะมีอุปสรรคมากก็ตาม นอกจากน้ี 

ตวัละครอีกตวัหน่ึง ซ่ึงนบัวา่มีความสาํคญัในการดาํเนินเร่ืองเช่นกนั คือ ตวัร้าย  สาํหรับตวัร้าย ถา้ไม่มีเวลาปูพ้ืน

นิสยัใหผู้ช้มทราบวา่ทาํไมตวัร้ายจึงมีนิสยัชัว่ร้าย ก็ไม่ควรสร้างแบบท่ีโหดร้ายจนเกินไป เพราะจะทาํใหเ้ด็กฝังใจ 

ผูเ้ขียนบทละครนิทานสามารถลดความน่ากลวัดว้ยการใส่ความตลกลงไป ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กยอมรับไดดี้กวา่ เพราะ

ตวัร้ายมีทั้งความน่ากลวัและความตลกในเวลาเดียวกนั   

สุดทา้ย การเขียนบทสนทนา ในละครนิทาน บทพูดนั้นมีความสาํคญัรองจากการกระทาํบนเวที เพราะ

เด็กยงัไม่รู้ศพัท์มากนกั การส่ือสารดว้ยการกระทาํจะทาํให้เด็กเขา้ใจไดง่้ายกว่า บทพูดในละครนิทานตอ้งสั้นๆ

ง่ายๆ ไดใ้จความ เป็นส่ิงท่ีเขา้มาช่วยเสริมการกระทาํของตวัละคร เพ่ือใหผู้ช้มไดรู้้จกันิสยัใจคอของตวัละครดีข้ึน 

หรือช่วยอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ให้ชดัเจนข้ึน เด็กๆมกัไม่ชอบให้มีคนสองคนนัง่คุยกนัหรือตวัละคร

ออกมาพูดนานๆ ดว้ยขอ้ความยาวๆ เด็กชอบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนเวที ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งต่ืนเตน้ตลอดเวลา 

แต่อาจเป็นกิจกรรมธรรมดาท่ีเราทาํในชีวิตประจาํวนั เช่น บิดข้ีเกียจ หาวนอน กินขา้ว เกาหลงั ก็ทาํให้เด็กสนใจ

ได ้ดงันั้น เม่ือการส่ือสารดว้ยการกระทาํจะทาํให้เด็กเขา้ใจไดง่้ายกวา่ ผูท่ี้รับบทบาทเป็นผูก้าํกบัการแสดงละคร

นิทาน จึงตอ้งสร้างสรรคก์ารแสดงละครนิทาน จากบทละครนิทานท่ีเป็นตวัอกัษร ใหก้ลายเป็นการกระทาํ ท่ีจะทาํ

ให้เด็กไดเ้ขา้ใจ นับเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะทาํให้การส่ือสารท่ีจะเกิดข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดัง

วตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การใช้ละครนิทานในการส่ือสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวยั ท่ีประสบ

ผลสาํเร็จ  
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  อาจกล่าวไดว้า่ การใชล้ะครนิทานในการส่ือสารโน้มนา้วใจเด็กปฐมวยันั้น “ละครนิทาน” เป็นส่ือท่ี

เหมาะสม และเป็นท่ีสนใจของเด็กวยัน้ีท่ีสุด และยงัสามารถนาํมาใชเ้พ่ือปรับจิตสํานึก หรือปลูกฝังคุณลกัษณะ

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการใชล้ะครนิทานนั้น การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้ละคร

นิทาน และการศึกษาขอ้มูลเพ่ือใชล้ะครนิทานมีความสาํคญัอยา่งมาก เพราะนอกจากจะทาํใหต้วัสารท่ีตอ้งการส่ือ

ถึงผูรั้บสาร มีความถูกตอ้งชดัเจน ตวัส่ือซ่ึงคือ ละครนิทาน ยงัตอ้งมีความเหมาะสม และตรงกบัความสนใจของ

ผูรั้บสารดว้ย การใชเ้น้ือหาละครนิทานท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก เน้ือหาไม่ซบัซอ้น เป็นเร่ืองใกลต้วัเด็ก และตวั

ละครมี ความใกลเ้คียงกบัเด็ก จะทาํให้เด็กเกิดความสนใจในละครนิทาน เน้ือหาของละครนิทานน้ีตอ้งง่าย เป็น

เร่ืองราวเก่ียวกับโลกเล็กๆ ของเด็กเป็นหลกั  ความสนใจหลกั เป็นเร่ืองเก่ียวกับครอบครัว เด็กคนอ่ืนๆ หรือ

ธรรมชาติ จะทาํใหเ้ด็กเกิดความสนใจในละครนิทานไดดี้   

 

4. ประสิทธิภาพของส่ือละครนิทานในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติ  

  ประสิทธิภาพของส่ือละครนิทานในการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวยั ประสบผลสาํเร็จได้

เพราะ ส่ือละครนิทานมีเร่ืองราวท่ีตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของเด็ก คือ       

1.    เด็กตอ้งการความรัก        

2.    เด็กตอ้งการใหค้นอ่ืนสนใจ        

3.    เด็กตอ้งการใหค้วามรักแก่คนอ่ืน                                  

4.    เด็กตอ้งการเล่น        

5.    เด็กตอ้งการกิน          

6.    เด็กตอ้งการส่ิงวเิศษ  มหศัจรรย ์       

7.    เด็กตอ้งการความสวยงาม        

8.    เด็กตอ้งการส่ิงลึกลบั        

9.    เด็กตอ้งการความขบขนั 

อีกทั้งละครนิทาน เป็นส่ือท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การสั่งสอนอยา่งสนุก ทาํให้เด็กไม่รู้สึกวา่ถูกสอน 

และยิ่งทาํให้ละครนิทานมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมไดอ้ยา่งดี ซ่ึงละครนิทานมี

ประโยชน์ดงัน้ี  

1. ละครนิทานช่วยเสริมปัญญาเด็ก ขณะท่ีแสดงละครนิทาน จะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขของทุกคน 

แสดงถึงความรัก ความอบอุ่น สร้างความผกูพนัมัน่ใจ เช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงจะเสริมปัญญาเด็กไดอ้ยา่งดี    

2. ละครนิทานปลูกฝังใหเ้ป็นเด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสงัเกต ละครนิทานช่วยใหเ้ด็กเป็นเด็กกลา้ถาม เด็ก

จะมีความมัน่ใจ ฉลาด แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ เรียกว่ามีความฉลาดทั้ งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทาง      

อารมณ์ (EQ)   

3. เด็กเรียนรู้ภาษาไดเ้ร็ว การแสดงละครนิทานเปรียบเสมือนการสอนภาษาไทยไปในตวั เด็กจะไดย้ิน

ไดฟั้งรูปประโยค การใชภ้าษาอยา่งสนุกสนาน เด็กจะมีทศันคติท่ีดีในการเรียนภาษาไทย  

4. จบัประเด็นเก่ง วเิคราะห์เก่ง การแสดงละครใหเ้ด็กๆชม ไดฟั้งคาํพดูซํ้ าๆ เด็กๆก็จะจาํไดท้ั้งเร่ือง เด็กก็

จะมอง ภาพรวมของเร่ืองทาํใหเ้ด็กรู้จกักบัประเด็น ยอ่ความเป็น รู้จกัมองสรรพส่ิงอยา่งเป็นระบบ 
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5. สร้างสมาธิใหเ้ด็ก ช่วงของการแสดงละครนิทาน เด็กจะชมและฟังละครนิทานอยา่งใจจดใจจ่อตั้งอก

ตั้งใจ ยิง่แสดงละครนิทานท่ีเหมาะกบัอายขุองเด็ก เด็กก็จะเขา้ใจและอยากรู้ต่อไปวา่จะเกิดอะไรข้ึน เป็นการสร้าง

สมาธิให้กบัเด็ก พบวา่เด็กฉลาดหรือคนเก่ง มกัจะเป็นคนท่ีมีสมาธิสูง สมาธิจึงเป็นองคป์ระกอบของความฉลาด

ทางปัญญา (IQ)  

6. สร้างใหเ้ด็กมีจินตนาการ ขณะท่ีแสดงละครนิทาน เสียงและภาพ จะช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกบั

การรับรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 

7. สร้างคุณธรรมแก่เด็กไดง่้าย ละครนิทานแต่งข้ึนเพ่ือสอดแทรกคุณธรรม ทกัษะชีวิตหรือขอ้คิดต่างๆ 

เป็นอุทาหรณ์ให้ผูช้มไดต้ระหนักรู้ไว ้คุณธรรมทั้งหลายท่ีเด็กไดฟั้งตั้งแต่ปฐมวยั จะฝังแน่นอยู่ในตวัเด็กและ

นาํไปใชใ้นวยัรุ่น และผูใ้หญ่อย่างมิรู้ลืม หากคุณพ่อคุณแม่อยากจะสอนคุณธรรม ความดีเร่ืองใดๆให้ลูกยึดถือ 

เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด คือ ละครนิทาน ละครนิทานเป็นการขยายส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมเด็กก็จะมองเห็น 

คิดออก และคลอ้ยตามไดง่้าย  

8. สร้างเด็กใหมี้ความรู้ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กๆท่ีชอบชมละครนิทาน จะสามารถปรับตวั  เพ่ือใหอ้ยู่

ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ละครนิทานสร้างความเขา้ใจเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย เม่ือเด็กชมละครนิทานก็จะรู้จกั

คิด จินตนาการ และนาํขอ้คิดท่ีไดจ้ากละครนิทานมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

9. สร้างเด็กให้เป็นเด็กรักการเรียนรู้ การให้เด็กชมละครนิทานอยูเ่สมอ จะเป็นการช่วยปลูกฝัง นิสัยรัก

การเรียนรู้ของเด็กในทุกมิติ    
 

เม่ือละครนิทานท่ีสร้างข้ึนเอง มีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีชดัเจน เป็นกรอบในการใช ้จะทาํให้

เน้ือหาของละครนิทานท่ีสร้างข้ึน มีความชดัเจนตามวตัถุประสงค ์มีความเหมาะสมกบัความสนใจของเด็กปฐมวยั 

และส่งผลให้ละครนิทานมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยัไดอ้ย่างดี จึงควร

นาํมาใชใ้นการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติ เพราะในปัจจุบนัน้ี ส่ิงท่ีมนุษยท์าํสร้างความเสียหายใหแ้ก่โลกของ

เรา มากกวา่ทุกยคุทุกสมยัท่ีผา่นมา เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากมาย โดยเฉพาะปัญหาใหญ่อยา่งสภาวะโลกร้อน ท่ี

เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้สภาพอากาศแปรปรวน ทุกคนจึงตอ้งร่วมมือกนัรับผิดชอบดูแลรักธรรมชาติ ให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์ ดงัน้ี  

1.    เพ่ือรักษาอากาศท่ีบริสุทธ์ิ              

             2.    เพ่ือป้องกนัการเกิดภยัธรรมชาติ 

               3.    เพ่ือรักษาท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัสตัว ์

             4.    เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม 

             5.    เพ่ือสร้างอาหารใหก้บัมนุษยแ์ละสตัว ์

             6.    เพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ 

 

 หากกล่าวถึงละครนิทานท่ีปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยั ซ่ึงประสบความสําเร็จ และมี

ประสิทธิภาพในเร่ืองของการใชล้ะครนิทานเพ่ือส่ือสารโนม้นา้วใจเด็กปฐมวยั อยา่งมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

ดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึง ก็คงตอ้งยกใหก้บัละครนิทาน “ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาวนอ้ยสีนํ้ าเงิน” อาํนวยการ

ผลิตโดย บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จาํกดั เขียนบทโดย มาณิศา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กาํกบัการแสดงโดย สมเจตน์ 
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ยามาเจริญ จดัแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ท่ีไดรั้บความสนใจจากเด็กๆ ครอบครัว

และโรงเรียนต่างๆเป็นอยา่งมาก โดยมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ นาํมาจากหนงัสือนิทานเร่ือง ดาวนอ้ยสีนํ้ าเงิน บวกกบั

ตวัละครจากนิทานท่ีเด็กๆช่ืนชอบอย่างไดโนเสาร์ เด็กๆจะไดลุ้น้ระทึก สนุกสนานไปกบัการผจญภยัคร้ังใหม่

ของก๊วนไดโนน้อยทั้ ง 12 ตวั กับภารกิจอนัยิ่งใหญ่ของ บ้ึกซ่า ข้ีโมโห, จ๊ีดจ๊าด ข้ีอิจฉา, ต๊ิดต่ี ข้ีแย, เป๋อเหลอ                    

ข้ีกลวั, หนุงหนิง ข้ีอาย และปุ๊บป๊ับ ข้ีงอน พร้อมเพ่ือนใหม่ น้ิงหน่อง ข้ีหวง, เป๊ิบป๊าบ ไม่มีระเบียบ, แจ๋วแหวว 

อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊งเหน่ง เกเร และ โต๋เต๋ ขอโทษ ท่ีมารวมพลเพ่ือช่วยกนัหาทางกอบกูธ้รรมชาติอนั

บริสุทธ์ิกลบัคืนสู่โลกใบน้ี 

  เม่ือหมู่บา้นไดโนโห่ฮ้ิวอนัแสนสงบสุขตอ้งประสบเหตุวุน่วาย ดว้ยธรรมชาติรอบตวัถูกรบกวน จน

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ เพราะตวัการสาํคญัคือวตัถุลึกลบัช้ินหน่ึงท่ีเหล่าไดโนนอ้ยพบโดยบงัเอิญ ซ่ึง

มีอาํนาจวิเศษท่ีสามารถบันดาลส่ิงประหลาดลํ้ าสมัยมาช่วยอาํนวยความสะดวก ทําให้โลกล้านปีของเหล่า

ไดโนเสาร์พลิกผนัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ แต่ความสะดวกสบายเหล่านั้นกลบัทาํใหโ้ลกป่ันป่วน วุน่วาย และเกิด

ภยัร้ายท่ีไม่มีใครคาดคิด  เหล่าไดโนนอ้ยก๊วนเก่าทั้งหก ไดแ้ก่ บ้ึกซ่า ข้ีโมโห, จ๊ีดจ๊าด ข้ีอิจฉา, ต๊ิดต่ี ข้ีแย, เป๋อเหลอ 

ข้ีกลวั, หนุงหนิง ข้ีอาย และ ปุ๊บป๊ับ ข้ีงอน ตอ้งรวมพลงักบั 6 สมาชิกใหม่คือ น้ิงหน่อง ข้ีหวง, เป๊ิบป๊าบ ไม่มี

ระเบียบ, แจ๋วแหวว อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊งเหน่ง เกเร และโต๋เต๋ ขอโทษ เพ่ือต่อกรกบัความวุน่วาย และ

หาทางกอบกูค้วามสงบสุขของหมู่บา้นคืนมา พวกเขาทั้งหมดตอ้งเดินทางไปยงั ดาวน้อยสีนํ้ าเงิน อนัไกลโพน้ 

เพ่ือหาคาํตอบวา่อะไรท่ีจะช่วยกอบกูธ้รรมชาติ           อนับริสุทธ์ิกลบัคืนมาได ้
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ในละครนิทานเร่ือง ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาวนอ้ยสีนํ้ าเงิน มีความโดดเด่นในส่วนของการ

สร้างตวัละคร ซ่ึงผูเ้ขียนบทละครไดปู้พ้ืนเก่ียวกบัลกัษณะนิสัย ตรงกบันิสัยของตวัละครในหนงัสือนิทาน ท่ีมี

ความชดัเจน ถึงตวัละครจะเป็นไดโนเสาร์ แต่ก็มีความเป็นมนุษย ์และน่าเช่ือ ทาํและคิด ตดัสินใจต่อสถานการณ์ท่ี

กาํลงัเผชิญอยูอ่ยา่งคนธรรมดากระทาํ ถึงแมว้า่จะเป็นตวัละครในจินตนาการ แต่ทวา่ตวัละครไดโนเสาร์เหล่าน้ี มี

ลกัษณะนิสัยท่ีเลียนแบบคน เช่น บ้ึกซ่า ข้ีโมโห, จ๊ีดจ๊าด ข้ีอิจฉา, ต๊ิดต่ี ข้ีแย, เป๋อเหลอ ข้ีกลวั, หนุงหนิง ข้ีอาย,              

ปุ๊บป๊ับ ข้ีงอน, น้ิงหน่อง ข้ีหวง, เป๊ิบป๊าบ ไม่มีระเบียบ, แจ๋วแหวว อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊งเหน่ง เกเร 

และโต๋เต๋ ขอโทษ เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะทาํใหต้วัละครบนเวทีทุกตวัมีชีวิตและเด็กจาํไดก็้คือ ให้ตวัละครแต่ละตวัมี

ลกัษณะเด่นเป็นของตนเอง การท่ีตวัละครมีลกัษณะนิสัยท่ีต่างกนัเม่ือประสบปัญหานั้น ยอ่มจะแสดงความรู้สึก

และแสดงออกต่างกนัดว้ย รวมถึงลกัษณะภายนอก  ซ่ึงตวัละครไดโนเสาร์ในละครนิทาน ไดโนป่วนก๊วนหรรษา 

ตอน ตะลุยดาวนอ้ยสีนํ้ าเงินน้ี มีสันภายนอกท่ีแตกต่างกนั จดจาํไดง่้าย นอกจากน้ี ตวัละครท่ีนบัวา่มีความสาํคญั

ในการดาํเนินเร่ืองเช่นกนั คือ ตวัร้าย  สาํหรับตวัร้ายของละครนิทานเร่ืองไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาว

นอ้ยสีนํ้ าเงินน้ีคือ มลพิษท่ีเกิดจากหินวเิศษ ซ่ึงเป็นตวัทาํลายธรรมชาติ 
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          จากรายงานสรุปผลการประเมินก่อนและหลงัชมละครนิทาน ไดโนป่วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาว

นอ้ยสีนํ้ าเงิน พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความเขา้ใจในเร่ืองของการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่ม

ผูช้มซ่ึง เป็นเด็กปฐมวยั จากแบบทดสอบหลงัชมละคร มีค่าคะแนนท่ีสูงข้ึน มากกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนจาก

แบบทดสอบ ก่อนชมละคร อยา่งมีนยัสาํคญั มีแนวโนม้แสดงใหเ้ห็นวา่ หลงัชมละครนิทานจบแลว้ เด็กๆมีความ

เขา้ใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน กว่าตอนท่ียงัไม่ได้ชมละคร แสดงให้เห็นถึง
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ประสิทธิภาพของการใชส่ื้อละครนิทานเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยั ไดอ้ย่างชดัเจนอีกทาง

หน่ึงดว้ย  

 

5. สรุป 

ละครนิทานท่ีสร้างข้ึนโดยมีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นกรอบในการใช ้จะทาํให้เน้ือหาของ

ละครนิทานท่ีสร้างข้ึน มีความชดัเจนตามวตัถุประสงค ์มีความเหมาะสมกบัความสนใจของเด็กปฐมวยั และส่งผล

ใหล้ะครนิทานมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งดี ซ่ึงละครนิทานจะช่วย

สร้างความตระหนกัรู้แก่เด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุณธรรมทั้งหลายท่ีเด็กไดฟั้งตั้งแต่ปฐมวยั จะฝังแน่นอยูใ่น

ตวัเด็ก แลว้นาํไปใชใ้นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ อยา่งมิรู้ลืม ทั้งในเร่ืองการปลูกฝังจิตสาํนึกรักธรรมชาติ หรือการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมในเร่ืองอ่ืนๆ ก็ตาม  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างละครนิทาน 1) การผลิตละครนิทานควรมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ท่ี

ชัดเจนและควรวางแผนการทําอย่างมีระบบเพ่ือให้ดําเนินการผลิตได้ง่ายข้ึน 2) การผลิตละครนิทานท่ีมี

ประสิทธิภาพควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการใส่ในเร่ืองนิทาน ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาวธีิการถ่ายทอด

สาร ศึกษาวิธีการสร้างละครนิทานให้เหมาะสมและตรงกับความสนใจของ กลุ่มเป้าหมาย และควรมีการ

ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของละครนิทานก่อนนาํไปใช ้3) การใส่เน้ือหาท่ีทาํใหเ้ด็กปฐมวยัมีส่วนร่วม

โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นเสียงร้องของตัวละคร เช่น กระต๊าก กระต๊าก ห่ึงหั่ง ห่ึงหั่ง จะสามารถสร้างความ

สนุกสนาน และเรียกความสนใจจากเด็กปฐมวยัไดเ้ป็นอย่างดี 4) การสร้างตวัละครท่ีมีความน่าสนใจและเป็น

แบบอยา่งท่ีดี จะทาํให้เด็กปฐมวยัช่ืนชอบและเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีของตวัละคร 5) การสร้างละครนิทานท่ีมี

เน้ือหาแตกต่างกนัแบบคู่ตรงขา้ม ทาํให้เน้ือหาท่ีนาํเสนอมีความเด่นชดัข้ึน เพราะเกิดการเปรียบเทียบให้เห็นทั้ง

สองดา้น เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรู้ทั้งผลดีและผลเสียจากการกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 6) การสร้าง

เน้ือหาในละครนิทานท่ีสามารถทาํให้เด็กปฐมวยัเกิดความกลวัว่าหากแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดี จะไม่มีใครรัก 

สามารถจูงใจให้เด็กหันมาแสดงพฤติกรรมท่ีดีได ้7) การจดักิจกรรมการแสดงละครนิทาน หากมีการแสดงซํ้ า 

หรือย ํ้าในเน้ือหาบ่อยๆ จะทาํใหเ้ด็กปฐมวยัจดจาํสารนั้นไดดี้ยิง่ข้ึน   

 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํละครนิทานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 1) ส่ือละครนิทานท่ีมีประสิทธิภาพและ

มีความน่าสนใจสามารถพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ในเด็กปฐมวยัได ้ดังนั้นภาครัฐ สถาบันการศึกษา ครูและ

ผูป้กครองควรให้ความสําคญักบัการใชส่ื้อละครนิทาน โดยการผลิตส่ือละครนิทานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

เหมาะสม และมีความน่าสนใจมาใชป้ลูกฝังและพฒันา คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หรือเพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคใ์นเด็กปฐมวยั 2) การใชส่ื้อละครนิทานเพ่ือสอดแทรกคุณธรรม ทกัษะชีวติหรือขอ้คิดตา่งๆ เป็นอุทาหรณ์

ให้ผูช้มไดต้ระหนกัรู้ตอ้งทาํซํ้ าๆ คุณธรรมทั้งหลายท่ีเด็กไดฟั้งตั้งแต่ปฐมวยั จะฝังแน่นในตวัเด็กและนาํไปใชใ้น

วยัรุ่น และผูใ้หญ่อยา่งมิรู้ลืม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนและหลงัจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)           

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อก จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี  

(1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  จาํนวน 8 แผน 20 ชัว่โมง  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 30 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.88 การทดลองใชเ้วลา 20 ชัว่โมง การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ Willcoxon matched-pair signed-ranks test  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) อยู่ในระดบัดีเยี่ยม    

(Md = 24.50)  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: ปัญหาเป็นฐาน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หลกัธรรมทางศาสนา 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were ( 1)  to study and compare learning achievements on Religious 

Principles of Prathom Suksa 6 students before and after learning under problem- based learning management.    

The research sample consisted of 16 Prathom Suksa 6 students in an intact classroom of Ban Pak Lampilok School 
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in Kanchanaburi province during the first semester of the 2018 academic year, obtained by cluster sampling.     

The employed research instruments were ( 1)  eight learning management plans for the problem- based learning 

management, requiring 20 hours of learning; ( 2)  a learning achievement test containing 30 multiple- choice 

objective test items, with reliability coefficient of 0. 88.  Data were statistically analyzed using the percentage, 

mean, median, inter- quartile range and Willcoxon matched-pair signed-ranks test.   Research results showed that 

(1) Prathom Suksa 6 students’ learning achievement on Religious Principles after learning under problem-based 

learning management was at the excellent level  (Md = 24.50); and their post-learning achievement after learning 

under problem-based learning management increased significantly at the .05 level of statistical significance.   

 

KEYWORDS:  Problem-based learning , Scholastic achievement , Religious Principles 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ระบุแนวทางในการพฒันาคน ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้ งในและนอก

ห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ และจิตสาธารณะ เพ่ือพฒันามนุษยใ์ห้เจริญเติบโต    

งอกงามไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต คือ เป็นคนดี คนเก่ง ท่ีมีความสุขและมีความใฝ่รู้ในโลกยุคใหม่           

ในศตวรรษท่ี 21 ผูท่ี้จะประสบความสําเร็จและดาํรงชีวิตในสังคมของโลกยุคใหม่ จะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์             

มีไหวพริบมีความรอบรู้ คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ท่ีสาํคญัตอ้งสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้

และใชเ้ป็นเคร่ืองมือแสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคตและเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้ความสาํคญั

วา่การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพของคนไทย ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2546 ) สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ท่ีระบุให้

ผูเ้รียนมีความเป็นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัย ์สุจริต มีวนิยั ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ใน

การทาํงานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (กรมวิชาการ, 2551) และการจัดการเรียนรู้ครูผูส้อนตอ้งเปล่ียน

บทบาทจากสอนโดยใชต้นเองเป็นแหล่งความรู้ เนน้เน้ือหา ยึดตาํราและแบบฝึกหัดเป็นหลกั มาเป็นบทบาทของผูท่ี้

คอยส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์จริง ฝึกทกัษะการคิด การเผชิญสถานการณ์ 

การประยกุตน์าํความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตามความถนดัและความสนใจ (พจนา ทรัพยส์มาน, 2549)  

จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไดป้ระเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2558 และ 

2559 พบว่าได้คะแนน 49.18 และ 46.68  ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 พบวา่ไดค้ะแนน 46.67 และ 39.06 (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, 
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2560) ซ่ึงมีคะแนนในปีการศึกษา 2559 ลดลงกว่าปีการศึกษา 2558 นอกจากน้ีการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 

2558 และ 2559 ทั้งประเทศไดค้ะแนน 66.00 และ 65.78 มีคะแนนลดลง (สาํนกัแม่กองธรรมสนามหลวง, 2559) จาก

การศึกษาขอ้มูลของการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อก สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา่ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ไดค้ะแนน 42.35 และ 44.32 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา แต่ยงัคงมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่เกณฑ ์50 คะแนน (โรงเรียนบา้นปากลาํปิล็อก, 2560) จึงกล่าวได้

ว่าการจดักระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษายงัไม่สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม     

คาํสอนทางศาสนาไดอ้ยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากมีการมุ่งเนน้ในการจดัการสอบวดัผลเชิงปริมาณเป็นหลกั เน้ือหาสาระของ

หลกัสูตรไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัวุฒิภาวะผูเ้รียน ยากต่อการทาํความเขา้ใจ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือนาํไป

ประยกุตใ์ช ้ (สาํนกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 2549 ) 

จากปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน        

การสอน เพราะเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสร้างความรู้จากกระบวนการ

ทาํงานกลุ่ม เพ่ือแกปั้ญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั ปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้ของกระบวนการเรียนรู้ 

และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลและการสืบคน้หาขอ้มูลเพ่ือเขา้ใจกลไกของปัญหา 

และวิธีการแกปั้ญหา การเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองซ่ึงผูเ้รียนจะได้

ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดดว้ยการแกปั้ญหาอย่างมีความหมายต่อผูเ้รียน (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และยงัเป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจหลกั

พุทธรรมท่ีถูกตอ้ง เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั อนัมีผลต่อความเจริญมัน่คงของสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนธรรมศึกษา (สาํนกังานแม่กองธรรมสนามหลวง , 2559) 

จากสภาพการท่ีวา่ผลการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ลดลง ควรไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เพ่ือเป็นการช่วยพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม

คาํสอนทางศาสนา สามารถนาํหลกัธรรมไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัดาํเนินชีวิตประกอบดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงเป็น

กระบวนการศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนานาํไปสู่การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศชาติ

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็นแผนการ

วจิยัแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)   

  4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 

โรงเรียนบา้นปากลาํปิลอ็ก จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 16 คน   

  4.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน (PBL) 

                ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา           

              4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั ทาํการทดลอง 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการ

เรียนรู้ 8 แผน เวลา 20 ชัว่โมง ใชเ้วลาคร้ังละ 2 และ 3 ชัว่โมง 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

  (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ได้

ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 8 ไดร้ะดบัความเหมาะสมมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 – 4.43  จาก 5 ระดบั  

  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางศาสนา จํานวน 1 ฉบับ เป็น 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 3 คนพิจารณาความ

สอดคลอ้ง มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.67 -1.00 ค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.23 - 0.77 ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.24 

- 0.84 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88  

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนจาํนวน 8 แผน 20 ชัว่โมง โดยผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน และพิสยัระหวา่งควอไทล ์

                (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติ Willcoxon matched-pair signed-ranks test   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางศาสนา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

  

ตารางที่ 1  จาํนวน ร้อยละ มธัยฐาน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (Md = 24.50 ) 

5.2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล        

ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 

นักเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลาํดบัท่ีของ

ความแต่ง

ต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 

บวก ลบ 

1 10 24 14 14 +14 - 0* 

2 19 28 9 8.5 +8.5 -  

3 11 20 9 8.5 +8.5 -  

4 10 21 11 12 +12 -  

5 9 16 7 5 +5 -  

6 18 24 6 2.5 +2.5 -  

7 20 26 6 2.5 +2.5 -  

8 21 28 7 5 +5 -  

9 8 25 17 15 +15 -  

เกณฑ์ ระดบั คะแนน จํานวน  ร้อยละ มัธยฐาน 

80 - 100 ดีเยีย่ม 25-30 8 50.00 24.50 

70 - 79 ดี 19-24 6 37.50  

60 - 69 พอใช ้ 13-18 2 12.50  

50 - 59 ผา่น 7-12 - -  

0 - 49 ไม่ผา่น 0-6 - -  

รวม 16 100  
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ตาราง 2 (ต่อ) 

นักเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลาํดบัท่ีของ

ความแต่ง

ต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย T 

X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 

บวก ลบ 

10 17 27 10 10.5 +10.5 - 0* 

11 13 20 7 5 +5 -  

12 16 21 5 1 +1 -  

13 10 28 18 16 +16 -  

14 14 26 12 13 +13 -  

15 17 27 10 10.5 +10.5 -  

16 7 15 8 7 +7 -  

     T+ = 136 T- = 0  

 

    จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) สูงข้ึนกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (Md = 24.50)  ตามเกณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

หลกัธรรมทางศาสนา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 

สูงข้ึนกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นกระบวนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกับ

ชีวิตประจาํวนัดว้ยตนเอง โดยสร้างความรู้จากกระบวนการทาํงานกลุ่มเพ่ือแกปั้ญหา ตวัปัญหาจะเป็นจุดตั้งตน้

ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล และการสืบคน้หาขอ้มูลเพ่ือ

เขา้ใจกลไกของตวัปัญหารวมทั้งวิธีการแกปั้ญหา เพ่ือมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ 

และพัฒนาผู ้เ รียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง ผู ้เ รียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู ้เ รียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงจนเกิด

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนสนุกสนาน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบคาํถามด้วย

ตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมทาํใหป้ระสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อภิชาต แน่นอุดร (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยท่ี 4 เร่ืองวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน จากการ
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วิเคราะห์พบวา่ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเฉล่ียเท่ากบั 34.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คิด

เป็นร้อยละ 76.43 ซ่ึงสูงเกณฑท่ี์กาํหนดร้อยละ 70 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนก จนัทรา (2556) ไดศึ้กษาผล

ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาและความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของ รัชนี เกษศิริ  (2559) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใช้การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เพ่ือ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

   (2) ครูผูส้อนควรออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  สาํหรับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือกระตุน้และเร้าความสนใจแก่นกัเรียนใหคิ้ดคน้หาความรู้และคาํตอบอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้

นกัเรียนและครูไดค้น้พบความรู้ใหม่ สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ และสร้างนวตักรรมใหม่ได ้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของการศึกษายคุไทยแลนด์ 4.0 ท่ีให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและนาํความรู้ไปประยุกต์ให้

เกิดนวตักรรมสู่สงัคม 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   ควรมีการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)  ท่ีบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมกบัสาระอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ 

ทกัษะไปสร้างงาน และใชแ้กปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมี เร่ือง                    

เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น                

และเพ่ือศึกษาเจตคติท่ี มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้ น  ของนักเรียน                         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  

ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 10 แผน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ                    

จาํนวน 30 ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 และแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ                   

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 30 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่   

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น นกัเรียนทุกคน (ร้อยละ100) มีคะแนนผา่นเกณฑท่ี์ระดบัดีข้ึนไป   

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 3. เจตคติท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 อยูใ่นระดบั ดีข้ึนไป  

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน , กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare learning achievement in chemistry                     

on organic chemistry for Mathayomsuksa 6 Students by using 5E inquiry method and to Attitude towards 

Learning for Mathayomsuksa 6 Students by using 5E inquiry method. The sample group was 40 students for 

Mathayomsuksa 6 Students.  Research instruments used in this study were 10 instruction plans, 30 items                     

of learning achievement test in chemistry on organic chemistry were multiple choices test which reliability was 

0.82 and 30 items of Attitude towards Learning for Mathayomsuksa 6 Students by using 5E inquiry method 

which reliability was 0. 94 .  The statistics for analyzing data were percentage, mean, standard deviation and       

t-test for Dependent Samples. 

 The results of the research were as follows: 

1. The achievement in chemistry on organic chemistry for Mathayomsuksa 6 Students after teaching 

by using 5E inquiry method was higher than good rate, all students passed the criterion provided. 

2. After learning in chemistry on organic chemistry the learning achievement of students in 

Mathayomsuksa 6 Students were higher than before learning by using 5E inquiry method at the .05 level of 

significance.  

3. Students’ Attitude towards Learning for Mathayomsuksa 6 Students by using 5E inquiry method 

was higher than good rate.    

 

  KEYWORDS: Learning achievement , 5E inquiry method 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี                      

มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดความสามารถในการคิด                        

เป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความรู้ ความสามารถใน การส่ือสาร การคิด                   

การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กาํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กรอบ

ความคิดในเร่ือง การพฒันาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้  และสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผูเ้รียนควรสามารถนําความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน

การศึกษา คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์

และมีจิตวทิยาศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  

 จากการรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 รายวิชาวทิยาศาสตร์ ในส่วน ของสาระท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รายวิชาเคมี พบวา่ ผลการสอบของนกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ี

ผูว้ิจัยดาํเนินการสอนอยู่นั้น ผูเ้รียนทําคะแนนอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ (สํานักทดสอบทางการศึกษา,2560 )       
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เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ และจากประสบการณ์สอนของผูว้ิจยัท่ีสอนในรายวิชาเคมี            

ในหน่วยการเรียนรู้ เคมีอินทรีย ์เร่ือง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน 

การตรวจแบบฝึกหดั และผลการทดสอบปลายภาคเรียน พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ

ในแนวคิด เร่ืองสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยผูเ้รียนจะไม่สามารถนําความรู้ไปเช่ือมโยงกบัสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนตวัอ่ืนได้ว่ามีสมบติัเหมือนหรือ แตกต่างกนัอย่างไร ประกอบกบัเน้ือหาในเร่ืองสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน ค่อนขา้งทาํความเขา้ใจไดย้าก สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงคือ การจดัการเรียนการสอนของครูซ่ึง 

ครูส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถจดจาํได้จากส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ในการ

บรรยายของครูหนา้ชั้นเรียนไดท้ั้งหมด  

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นยทุธวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น ผูเ้รียนเป็นสําคญั              

ท่ีให้ผูเ้รียนสามารถลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือนํามาประมวลหาคาํตอบหรือ สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง             

การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การสร้างความสนใจ (Engagement) 

การสํารวจและคน้หา(Exploration) การอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และ

การประเมิน(Evaluation)(ชาตรี เกิดธรรม, 2545) จากลาํดบัขั้นตอนดงักล่าวผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดดว้ยตนเอง มีการกาํหนดประเด็นปัญหาข้ึนตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์ แลว้ทดลองเพ่ือตรวจสอบ

หรือสืบคน้หาคาํตอบตามสมมติฐานนั้น ได้ใชก้ระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผูเ้รียน รู้จักคิด

วเิคราะห์ สงัเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอ้มูล รู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นวิธีการสอน

ท่ีเหมาะแก่การนาํมาพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เป็นผูท่ี้คิดอยา่งมีระบบ แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชห้ลกัการของเหตุ และผลซ่ึงจะ

ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  คาดหวงัไว ้      

จากการศึกษางานวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่การสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง อาหาร

กับการดาํรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์                

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงกวา่ เกณฑ์ท่ีกาํหนดร้อยละ 60 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

(พจนา กาญจนบุรางกูร, 2558) และศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์                      

และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

คิดเป็นร้อยละ 79.41 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (วรวิทย ์อุทโท, 2559) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง

สนใจศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา เคมี เร่ือง เคมีอินทรียข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

(2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา                 

ปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
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(3)  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิชาเคมี เร่ือง เคมี

อินทรีย ์

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจัยเร่ืองน้ีใชก้รอบแนวคิดในการวิจยัแบบก่ึงทดลอง โดยตัวแปรอิสระ (Independent variable)            

คือการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส่วนตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์และเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขั้น สาํหรับกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

                          ตวัแปรอิสระ                                                                         ตวัแปรตาม 

       

 

 

  

 

 

 

        

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการ

วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)  

        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ จาํนวน 2 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 80 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 

สมุทรปราการ  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 40 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีการสุ่ม                  

แบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ได้แก่ ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ส่วนตวัแปรตาม              

มี 2 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย์ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 

2. ขั้นสาํรวจและคน้หา 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 

4. ขั้นขยายความรู้ 

5. ขั้นประเมินผล 

 

      

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา เคมี             

    เร่ือง เคมีอินทรีย ์

2. เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

     กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
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         4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฏาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการ

เรียนรู้ 10 แผน เวลา 20 ชัว่โมง คร้ังละ 2 ชัว่โมง 

         4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์เสนอ

ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาความถูกต้อง 

เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า                  

(Rating scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน                  

ระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 

  (2) แบ บทดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิท างการเรียน  วิชาเคมี  เร่ือง เคมี อิน ทรีย์ เป็ นแบ บป รนัย                      

ชนิ ด เลือกตอบ  จําน วน  30 ข้อ  ให้ผู ้เช่ี ยวชาญ พิ จารณ าความสอดคล้อง ได้ค่ าดัชนี ความ สอดคล้อง                                       

Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้ งแต่  0.67-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณ           

ค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.69 ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอยูร่ะหว่าง 0.22-0.72 และหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ไดค้่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 

  (3) แบบวดัเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นลักษณะของ             

แบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ             

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-

Objective Congruence (IOC) ตั้ งแต่ 0.67-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของ ค่าอาํนาจจาํแนกโดยหาความสัมพนัธ์

ระหว่างขอ้คาํถามกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)  ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.37-0.87 และหาค่าความเช่ือมัน่ 

ของแบบวดัเจตคติทั้ งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค(Cronbach’s Alpha Coefficient)             

ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 

4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ สืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขั้น โดยนําเคร่ืองมือดงักล่าวไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                   

ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 

 4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

              (1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6                

โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน                         

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั 

  (3) วเิคราะห์เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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5. สรุปผลการวจัิย 

           (1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาก

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่  1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง เคมี

อินทรีย ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

   

 จากตารางท่ี 1 พบว่า  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง                 

24 – 30 คะแนน คิดเป็นเกณฑ์ 80 - 100 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 

25.6  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 และมีนักเรียนท่ีไดค้ะแนนระหว่าง 21-23 คะแนน คิดเป็นเกณฑ์ 70 - 79         

ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี มีจาํนวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 21.9 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.45 

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หลงัจากการ

จัดการเรียน รู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะห าความรู้ 5 ขั้ น  คะแน นห ลังเรียนสูงกว่าคะแน นก่อน เรียน                       

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย์ ของนักเรียน                         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ระหวา่งก่อนเรียน 

(Pretest) และหลงัเรียน (Posttest)   

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด 𝐱𝐱� S.D. t sig 

ก่อนเรียน 3 18                 8.90 3.56 46.67* .000 

หลงัเรียน 21 28                  24.39 2.16   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ           

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้ น  ก่อนเรียนมีคะแนนตํ่ าสุดเท่ากับ 3 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 18 คะแนน                   

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.56 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการ

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จํานวน (คน) ร้อยละ Χ  S.D. 

24 - 30  80 - 100 ดีมาก 30   75 25.6 0.35 

21 - 23      70 - 79 ดี 10 25 21.9 0.45 

18 - 20 60 - 69 ปานกลาง - - - - 

15 - 17 

0 - 14 

50 - 59 

0 - 49 

ปรับปรุง 

ตํ่ากวา่เกณฑ ์

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 40 100   
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เรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น หลงัเรียนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั 21 คะแนน  คะแนนสูงสุดเท่ากบั  

28  คะแนน คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 24.39  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.16  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                

วชิา เคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ       

ท่ีระดบั .05  (t = 46.67) 

 (3) เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                 

มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D.          ระดบัเจตคติ 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นครูผูส้อน 

ดา้นเน้ือหา 

ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้

3.59 

3.56 

3.52 

3.69 

3.71 

0.74 

0.71 

0.67 

0.76 

0.77 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม  3.61          0.73        ดี 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น อยู่

ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  นักเรียนมีเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขั้น ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือในการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผูส้อน                 

ดา้นเน้ือหา และดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ทุกดา้น (Χ  = 3.59,3.56,3.52,3.69  และ 3.71 

ตามลาํดบั) 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ 100                    

ของนักเรียนทั้งหมดสูงกว่าสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวผ้่านเกณฑ์  ร้อยละ 80  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สามารถสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิด

ด้วยตนเอง มีการกาํหนดประเด็นปัญหาหรือตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพ่ือ

ตรวจสอบหรือสืบคน้หาคาํตอบตามสมมติฐานนั้น ไดใ้ชก้ระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผูเ้รียน 

รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซ่ึง

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (สุทธภา บุญแซม,2553) ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โดยใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เร่ือง 

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิหลงัการสอนแบบสืบเสาะหา
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ความรู้ (7E) สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พจนา กาญจนบุรางกูร,2558) ไดศึ้กษาการ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการดาํรงชีวติของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน      

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดร้อยละ 60 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (วรวิทย ์อุทโท, 2559) ได้ศึกษาการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ               

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผงัมโนมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน                

มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.41  

 6.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หลงัจากการ

จดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05                

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเสาะแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น ได้

ทาํงานเป็นกลุ่ม โดยผูเ้รียนมีการออกแบบ วางแผนแนวทางหาคาํตอบร่วมกนั ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากรู้

อยากเรียน โดยเฉพาะในขั้นสํารวจคน้หา ครูผูส้อนไดมี้การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองและคน้หาคาํตอบจากประสบการณ์ตรง  ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง เพ่ือรวบรวมขอ้มูล นาํไปสู่ขั้นอธิบาย

และลงขอ้สรุป อีกทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีการจดัลาํดบัขั้นตอนท่ี

ชดัเจน เน้นการพฒันาความสามารถในการคิด การแกปั้ญหา หรือ การแสวงหาความรู้โดยผูเ้รียนคน้หาคาํตอบ 

ดว้ยตนเอง ครูเป็นผูจ้ ัดการเรียนรู้ใชค้าํถามกระตุน้ให้นักเรียนแกปั้ญหาและเกิดทักษะการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง

เพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาได้อย่างเป็นสาระระบบ และสามารถคิดแก้ปัญหา ทาํให้เกิดการเรียนรู้ให้นักเรียน

สาํรวจ อธิบาย ลงขอ้สรุปส่ิงท่ีคน้พบ และเห็นความสัมพนัธ์ และประเด็นสาํคญัของเน้ือหาสาระไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (พจนา กาญจนบุรางกูร,2558 )ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการดาํรงชีวติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

(ดวงใจ บุตรหนองแสง,2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการ                   

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ศิริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ โดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงั

กราฟิก ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษา ปีท่ี 6 ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง

ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศโดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 
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 6.3 เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย ์              

มีเจตคติในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น นั้น เนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัและเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความรู้สึก               

นึกคิดต่อการเรียนรู้ และเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน และเกิดทกัษะในดา้นการปฏิบติัการทดลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ดี ตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้

นักเรียนมีเจตคติท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุภาพร แหลมแกว้,2556)ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้า ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ มีเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้า อยูใ่นระดบัดี และสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ (นงพะงา ไชยแสง, 2558) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโลกและการ

เปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยใช้วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้                       

7 ขั้นตอน ร่วมกับผงัความคิด ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ใน             

ระดบัดีท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ครูควรแจง้กติกาในการทาํกิจกรรมเพ่ือความเขา้ใจในขั้นตอนการจดักิจกรรมและสามารถปฏิบติั

ไดถู้กตอ้ง และช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลือกนัเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 (2) การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ตอ้งใชเ้วลาในการจดักิจกรรม

ค่อนขา้งมาก ควรมีการปรับความยดืหยุน่เวลาใหเ้หมาะสม 

              7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาวธีิการการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ในตวัแปรอ่ืน เช่น 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความคงทนในการเรียนรู้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และ ดร.อุทยัวรรณ  สายพฒันะ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือจนทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศึกษาสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนใน

เขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ระดบัการประกนัคุณภาพ

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกบั

การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยเก็บขอ้มูลจากครูใน

โรงเรียนเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  จาํนวน 238 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบเพียร์สนั  

 ผลการศึกษา สรุปไดว้่า 1) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่ม

แบน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 2) การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ

ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ รองลงมา คือ การมีกระบวนการเรียนการ
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สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม และ การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและ

ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3) การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพดา้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

คาํสําคญั: การบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วม / กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

Abstract 

The purposes of this study were ( 1)  to investigate levels of participatory academic administration of 

schools in Kratumbaen District, Samut Sakhon Primary Education Service Office Area, 2) to investigate level of 

quality assurance of student-centered learning and teaching management in Kratumbaen District, Samut Sakhon 

Primary Education Service Office Area, and 3) to investigate the relationship between participatory academic 

administration and quality assurance of student- centered learning and teaching management in Kratumbaen 

District, Samut Sakhon Primary Education Service Office Area.  Data were collected from 238 teachers in 

Kratumbaen District.  Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’ s 

Correlation Coefficients. 

 The results were as follows:  1)  Overall levels of participatory academic administration of schools in 

Kratumbaen District, Samut Sakhon Primary Education Service Office Area was at a high level. When inspecting 

at individual aspects, it was found that the highest rated aspect was participation in assessment, followed by 

participation process, and participation in decision making.  2)  Overall level of quality assurance of student-

centered learning and teaching management in Kratumbaen District, Samut Sakhon Primary Education Service 

Office Area was at a high level.  When inspecting at individual aspects, the highest rated was the aspect of 

systematic monitoring and assessing of students’  cognitive ability, followed by participatory teaching and 

learning process, and contextualized teaching and learning process. 3) Overall relationship between participatory 

academic administration and quality assurance of student- centered learning and teaching management at the 

excellent level in Kratumbaen District, Samut Sakhon Primary Education Service Office Area was at a high level, 

and confirmed the hypothesis at .01 level.  

 

Keywords:  Participatory Academic Administration, Quality Assurance of Student- centered Learning and 

Teaching Management 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบท่ีั 3) พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 6 มาตรา 47ไดร้ะบุใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย การประกนัคุณภาพภายใน และการประกนั คุณภาพภายนอกและได้

ดาํเนินไวใ้นมาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง ของการบริหารการศึกษาท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง การจัดการศึกษาในโรงเรียน งานวิชาการถือเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของ

สถานศึกษาตามพระราชบญัญติั ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการได้โดยอิสระคล่องตวั รวดเร็ว 

สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย          

ทุกฝ่าย 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจึงทําให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดก้าํหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการ “ส่ือสารสร้างความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาแนวใหม่” ตามคาํสัง่ท่ี ศธ 04152/ว3081 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกนั

คุณภาพการศึกษา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งผลให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งรับรู้

การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกนัคุณภาพการศึกษาของระบบใหม่ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือคน้หาแบบของการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วน

ร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประถมศึกษาสมุทรสาครใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             (1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 (2) เพ่ือศึกษาระดบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพดา้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน  สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโคเฮน 

และอฟัฮอฟฟ์  มี 4 ดา้น ดงัน้ี 

          1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

          2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

          3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

          4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

ท่ีมา: (Cohen and Uphoff,1977) 

การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้าง

โอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบท

ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจ

ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ,2559 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนอาํเภอกระทุ่มแบน  สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนทั้งหมด 19  โรง ขา้ราชการครูทั้งหมด จาํนวน 622 คน (ขอ้มูล 

10 มิถุนายน 2560)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยการคาํนวณของ เครจซีและมอร์แกน  ท่ีความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  238  คน 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม 4 ด้าน ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม การ

จดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ินและการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจ

ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ีตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 

2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูล

เก่ียวกับระดับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ และนํา

ตวัแปร ตวัแปร
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แบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา 

โดยผ่านการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-

Objective Congruence : IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 และนาํขอ้คาํถามมาวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.991  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารโรงเรียน

ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ขอ้มูล  

 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บขอ้มูล ไปยงัโรงเรียนใน

เขตอาํเภอกระทุ่มแบน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร  คือ ส่งดว้ยตนเอง 

 3. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืน โดยผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง พร้อมตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 4. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ นาํไป

วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยวธีิทางสถิติตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมา

วเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และหาร้อยละ  

  2.  นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการบริหารงานวชิาการแบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรียน นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3.  นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับระดับการประกันคุณภาพด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั นํามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 4.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพ

ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบ              

เพียร์สนั   

  

5. สรุปผลการวจัิย 

           1. ระดบัการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ และลาํดบัสุดทา้ย คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ดงัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที ่5.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวม 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม x� S.D. แปลผล 

1. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.23 0.61 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 4.20 0.75 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 4.18 0.62 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 4.17 0.57 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.20 0.53 มาก 

  

           2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษา โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตรวจสอบและประเมิน

ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ การมีกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยง

กบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน  ดงัตารางท่ี 5.2 

 

ตารางที ่5.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 

 ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในภาพรวม 

การประกนัคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
x� S.D. แปลผล 

1.    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน

อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

4.21 

 

0.63 

 

มาก 

2.    การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุก

คนมีส่วนร่วม 

 

4.21 

 

0.57 

 

มาก 

3.    การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน 

 

4.17 

 

0.61 

 

มาก 

รวมเฉลีย่ 4.21 0.53 มาก 

 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ โรงเรียนในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจมีความสมัพนัธ์สูงสุดกบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั รองลงมา คือ การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล และการ

บริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมในดา้นการรับผลประโยชน์ มีความสมัพนัธ์นอ้ยสุด  ดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางที ่5.3  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั ประสิทธิภาพ 

 การทาํงานเป็นทีม โดยภาพรวม 

ลาํดบั การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

การประกนัคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 0.859** 0.00 สูง 

2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 0.834** 0.00 สูง 

3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 0.800** 0.00 สูง 

4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 0.828** 0.00 สูง 

ภาพรวม 0.804** 0.00 สูง 

 

6. อภิปรายผล  

 ระดับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่าดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ในภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การมีส่วน

ร่วมในการประเมินผล รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและลาํดบัสุดทา้ยคือการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

                การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนขา้ราชการครูมีส่วนร่วมประเมินผลการดาํเนินงานวิชาการและนําไป

ปรับปรุงการดาํเนินงานในคร้ังต่อไปพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลการประเมินการดาํเนินงานวิชาการให้

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรั้บรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยักิตติ  คาํภูษา (2552)ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1โดยพบวา่การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงคราญ  ศุกระมณี (2558)ท่ีได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน

วชิาการของสถานศึกษาสงักดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยพบวา่การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก 

                 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนขา้ราชการครูมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน

เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นวิชาการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของกบังานวิจยัของนงคราญ  ศุ

กระมณี (2558) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา  สังกดัเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี โดยพบว่าการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ อยู่ในระดบัมากและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พจนารค  วาดกล่ิน (2556) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการดาํเนินวิชาการ 

โรงเรียนในสาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยพบวา่การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ อยูใ่นระดบัมาก 
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                 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนขา้ราชการครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจระหว่างการดาํเนินงานวิชาการ

เพ่ือให้การปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พจนารค  

วาดกล่ิน (2556) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการดาํเนินวิชาการ โรงเรียนใน

สาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยพบวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อยู่

ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงคราญ  ศุกระมณี (2558) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยพบว่าการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบัการประกนัคุณภาพด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น โรงเรียนในเขตอําเภอ

กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณา

รายละเอียด พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วน

ร่วม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน เม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการตรวจสอบและประเมินความรู้

ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีการ

ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยมีการสร้างเคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกบัเป้าหมายและยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน ผูป้กครองในการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนอีกดว้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงชยั  รักชาติ(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไชยา  กรมแสง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า การประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นครู 

การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี

สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีการจดักระบวนการ

เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เช่ือมโยงบูรณาการและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยผ่าน

กระวนการคิดไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธงชยั  รักชาติ

(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนัคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยง

กบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูไดมี้การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงชยั  

รักชาติ(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 

พบวา่ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

การบริหารงานวิชาการแบบมส่ีวนร่วมมีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารงานภายในสถานศึกษาจะตอ้งมีการบริหารแบบ

กระจายอาํนาจเพ่ือให้การดาํเนินงานแบบร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงการบริหารงานดา้นวิชาการถือเป็น

หัวใจหลกัในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยขา้ราชการครูภายในสถานศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการเพ่ือใหม้าตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  จึงทาํใหข้า้ราชการครูตอ้ง

มีการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของพจนารถ  วาดกล่ิน(2556) ท่ีไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการดาํเนินวิชาการ 

โรงเรียนในสาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัการดาํเนินงานดา้นวชิาการของโรงเรียนในสาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ สงักดัสาํนกั

การศึกษากรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้บริหารงานโดยยึดหลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแบบกระจายอาํนาจตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวารุณี  บาํรุงสวสัด์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในจงัหวดันครพนม พบว่า ปัจจยัมี ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการดาํเนินงานการประกนั

คุณภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ธงชยั  รักชาติ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

เขต 2 พบวา่ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญั ด้านคุณภาพผูเ้รียนและด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ทาํให้ภาพรวมการ

บริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ในทิศทางบวก  ซ่ึงการปฏิบติังานของขา้ราชการครูเม่ือมีส่วนร่วมในการดาํเนินการงาน
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วชิาการจะส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เกิดเป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นวชิาการของสถานศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

            7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้ความสําคญักับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมทั้ ง 4 ด้าน ผลการวิจัยน้ี

สะทอ้นให้เห็นว่าขา้ราชการครูควรมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิชาการของสถานศึกษาและปฏิบติัตามแผนท่ี

กาํหนดไว ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่สถานศึกษาจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 (2) การประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ในระดบัดี

เยี่ยม ส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขา้ราชการครูในโรงเรียนในเขต

อาํเภอกระทุ่มแบน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้ความสําคญักบัการประกนั

คุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัทั้ง 3 ดา้น ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่

ขา้ราชการครูควรให้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัผลและประเมินผล พร้อมทั้งจดักิจกรรมให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 

 (3) จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพ

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั พบว่า การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมมี

ความสัมพนัธ์กบัการประกนัคุณภาพดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในระดบัสูง 

โดยการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมดา้นการดาํเนินการมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการประกนัคุณภาพดา้น

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สูงสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือขา้ราชการครูมีการพฒันาการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผลใหสู้งยิ่งข้ึน ก็จะทาํให้ขา้ราชการครูมีการประกนัคุณภาพ

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงยิง่ข้ึนเช่นกนั  

            7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพ

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จากกลุ่มตวัอยา่งในระดบัอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 

  (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการแบบมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพดา้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาต่อไป 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษา ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผูว้ิจยัตระหนักถึง

ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลก

ไซเบอร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน และ 2) เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรม

การรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ท่ีมีเพศ และระดบัชั้น

ต่างกนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดั

ลาํพูน จาํนวน 357 คน โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ขอ้มูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมการรังแกบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อย

ละ, ระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ไดแ้ก่ Independent Sample t-Test, Kruskal-Wallis Test One-Way ANOVA  

ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1.นกัเรียนมีพฤติกรรมการรังแกบน

โลกไซเบอร์โดยภาพรวมในระดบัตํ่า และมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รายดา้นทุกดา้นในระดบัตํ่า 2.เพศ

ชายและเพศหญิงมีระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยนกัเรียนชายมีระดบัพฤติกรรมสูงกวา่เพศหญิง 3.นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลก

ไซเบอร์โดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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ABSTRACT 

This study is a survey research which was conducted with the objectives 1)  to study level of cyber 

bullying behavior of senior secondary school students in Muang District, Lumphun Province 2) to compare cyber 

bullying behavior classified by gender, grade levels.  Samples of this study were derived from 357 senior 

secondary school students in Muang District, Lumphun Province which were sampled by a quota random 

sampling method.  Research instruments included demographic questionnaire and cyber bullying behavioral 

questionnaire for youth. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Independent Sample t-Test 

and Kruskal-Wallis Test One-Way ANOVA  were applied for data analysis.  

Results confirmed the study hypotheses and can be summarized as follows: 1) Cyber bullying behavior 

of students in overall, with regarding to the five aspects were at a low level.  2)  The comparative result of cyber 

bullying behavior with different gender were statistically significantly different at the 0.05 level. Male students’ 

scores were higher than women score 3)  The comparative result of cyber bullying behavior with different grade 

level were statistically significantly different at the 0.05 level. 

     

KEYWORDS: Cyber Bullying 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตและการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันทาํให้เกิด 

“สังคมออนไลน์”(Social Network)  ท่ีทุกคนสามารถติดต่อส่ือสาร ค้นหาข้อมูล สร้างความสัมพนัธ์ บนอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารรูปแบบน้ีไดรั้บความนิยมและถูกนาํมาใชอ้ย่าง

แพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงไปของการ

ติดต่อส่ือสาร การรังแกท่ีใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่า การรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyber 

bullying) จึงเกิดข้ึน (วฒันาวดี ศรีวฒันพงศ ์& พิมผกา ธานินพงศ,์ 2558) 

การรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็นการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยการใชโ้ทรศพัท์มือถือ 

หรือส่ือออนไลน์ต่างๆในการรังแกกัน เช่น การส่งขอ้ความไปก่อกวนผูอ่ื้น, การนาํขอ้มูลท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียไป

เผยแพร่, การนําขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูอ่ื้นนําไปเปิดเผย โดยผูก้ระทาํมีเจตนาให้ผูอ่ื้นรู้สึก

เจ็บปวดทางจิตใจ ไดรั้บความเสียหาย เกิดความทุกข์ใจ อบัอาย เส่ือมเสีย และขาดความน่าเช่ือถือ  (ธนัยากร ตุดเก้ือ , 

2557) การรังแกรูปแบบน้ีสามารถทาํไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผูรั้งแกสามารถปกปิดตวัตนไม่ใหผู้ถู้กรังแกและคนรอบขา้งรู้ได้

วา่ใครเป็นผูก้ระทาํ อีกทั้งการรังแกยงัสามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอาจมีผูรู้้เห็นจาํนวนมาก (นภาวรรณ อา

ชาเพช็ร, 2560) และกระทาํไดก้บัคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยัในสงัคม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มวยัรุ่น 

พฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์ของวยัรุ่น ส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย โดยกลุ่มผูรั้งแกผูอ่ื้นมีแนวโนม้

จะมีปัญหาดา้นจิตใจและพฤติกรรม โดยมีอาการวิตกกังวล มีภาวะซึมเศร้า มีความคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย และมีปัญหา

สุขภาพจิต กลุ่มผูถู้กรังแกจะมีความรู้สึกกลวั ไม่ปลอดภยัเม่ืออยูใ่นโรงเรียน ผลการเรียนตกตํ่า ไม่อยากไปโรงเรียน มี

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองตํ่า มีภาวะซึมเศร้า มีความคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย มีปัญหาสุขภาพจิต  มีอาการสมาธิสั้น กลุ่มท่ี
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เป็นทั้งผูรั้งแกผูอ่ื้นและถูกรังแก กลุ่มน้ีมีปัญหาดา้นจิตใจและพฤติกรรมมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีแนวโนม้ท่ีจะมีอาการ

เจ็บป่วยทางกายโดยมีสาเหตุมาจากจิตใจ เช่น ปวดทอ้ง ปวดศีรษะ และถูกส่งให้เขา้รับการรักษาทางดา้นจิตเวชมาก

ท่ีสุด (สุภาวดี เจริญวานิช, 2560) 

ปัจจุบนัไม่ว่าพ้ืนท่ีใดในประเทศไทย ก็สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดง่้าย การรังแกผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร์จึงมี

โอกาสเกิดข้ึนไดทุ้กพ้ืนท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่จากการศึกษางานวิจยัผ่านพบว่า มีการศึกษา

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนในจงัหวดัขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก เช่น กรุงเทพฯ , เชียงใหม่, สงขลา 

สาํหรับในเขตภาคเหนือ ซ่ึงมีการศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่เพียงจงัหวดัเดียวเท่านั้น อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน และการใชอิ้นเตอร์เน็ตในจงัหวดัลาํพูนท่ีผ่าน พบ

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ คือ ในปี พ.ศ.2557 – 2560 ประชากรในจงัหวดัลาํพนูมีจาํนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.07 แต่กลบัพบวา่

มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 4.73 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนซ่ึงเป็นประชากรส่วนหน่ึงของจังหวดั

ลาํพนูมีโอกาสเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์เพ่ิมข้ึน 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้, จากการทบทวนงานวิจยั ตลอดจนสถิติเก่ียวกบัการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน

ของจงัหวดัลาํพูน ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู มีพฤติกรรม

การรังแกบนโลกไซเบอร์ระดบัใด  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํพนู  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ท่ีมีเพศ และระดบัชั้นต่างกนั 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ท่ีมีเพศต่างกนั จะมี

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั จะมี

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกนั 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ปัจจุบนัการรังแกผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร์มีแนวโน้มท่ีเกิดเพ่ิมข้ึน การศึกษาวิจยัในหัวขอ้น้ีท่ีไดเ้ร่ิมรับการความ

สนใจศึกษามากข้ึน โดยงานวจิยัส่วนใหญ่นอกจากจะศึกษาความชุกหรือระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์แลว้

ยงันิยมศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ดว้ย จากการทบทวนงานวิจยัใน

อดีต พบวา่ ลกัษณะทางประชากรท่ีงานวิจยัหลายช้ินใหค้วามสนใจศึกษาคือ เพศ ซ่ึงผลการวิจยัในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือ เพศชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์สูงกวา่เพศหญิง  (Chang, et 

al., 2015; Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan, E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K.,2015; Baldry, Farrington, 
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& Sorrentino, 2016; Lee, C., & Shin, N., 2017; Leung, A., Wong, N., & Farver, J. M.,2018; นนัทนชั สงศิริ,2554; วฒันา

วดี ศรีวฒันพงศ์ และ พิมผกา ธานินพงศ์,2558; อมรทิพย ์อมราภิบาล, 2559) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาทบทวน

งานวจิยัเก่ียวกบัการรังแกบนโลกไซเบอร์ของ Aboujaoude, Savage, Starcevic, & Salame (2015)   อยา่งไรก็ตาม งานวจิยั

ในอดีตบางส่วนกลบัคน้พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ไม่แตกต่างกัน (Roberto, 

Eden, Savage, Ramos-Salazar,& Deiss, 2014) ดงันั้นจะเห็นไดว้่าผลการศึกษาพฤติกรรมการรังแกกนัของนักเรียนท่ีมี

เพศต่างกนัยงัคงเป็นประเด็นท่ีขดัแยง้กนัอยู ่ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเพ่ือตรวจสอบวา่นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรม

การรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกนัหรือไม่ ซ่ึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบวา่ลกัษณะทางประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ อีกลกัษณะ

หน่ึงท่ียงัไม่ค่อยมีการศึกษามากนกัในประเทศไทย คือ อาย ุจากการทบทวนงานวิจยัในต่างประเทศพบว่ามีการศึกษา

พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ของนักเรียนท่ีมีอายตุ่างกนั ดว้ยการศึกษาจากระดบัชั้นเรียนท่ีต่างกนั,หรือช่วง

อายท่ีุต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มกัให้ความสนใจศึกษากบัวยัรุ่นในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โดยผลการวจิยัท่ีผ่านมา พบวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกนั (Lee, 

C., & Shin, N., 2017) นกัเรียนท่ีมีอายมุากกว่าจะมีคะแนนพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์สูงกว่านักเรียนท่ีมีอายุ

นอ้ยกวา่ (Del Rey, et al., 2016; Kowalski & Limber, 2007)  นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์จะ

เพ่ิมข้ึนจากวยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ และค่อยๆลดลงหลงัจากนั้น (Barlett & Chamberlin, 2017) ดงันั้นในการวิจยัน้ีจึงสนใจ

ศึกษาว่านักเรียนท่ีมีอายุต่างกันโดยจาํแนกตามระดับชั้นม.4-ม.6 จะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกัน

หรือไม่ ซ่ึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 

   

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดั

ลาํพนู เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

 5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพูน 

จาํนวน 3,299 คน  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน จาํนวน 357 คน 

ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) โดยใช้โรงเรียนและระดับชั้นเป็นเกณฑ์ในการ

คาํนวณหาสดัส่วนระหวา่งประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ตวัแปรอสิระ 

- เพศ (ชาย, หญิง) 

- ระดบัชั้น (ม.4, ม.5, ม.6) 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการรังแก 

บนโลกไซเบอร์ 
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5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  เพศ และระดบัชั้น  

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป  ไดแ้ก่ เพศ, ระดบัชั้น, โรงเรียน, แหล่งท่ีใช ้Internet หรือใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลน์ (Social Network) มากท่ีสุด,เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีท่านใชติ้ดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชน ซ่ึงนาํมาจากงานวิจยัของธนัยากร 

ตุดเก้ือ (2557)  ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั มีขอ้คาํถาม 24 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์, ดา้นการหม่ินประมาทผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์, ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์, ดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวั

หรือขอ้มูลของผูอ่ื้นไปเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และดา้นการลบ หรือบล็อกผูท่ี้ไม่ชอบออกจากกลุ่มบน

เครือข่าย  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามมาทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของการของครอนบาค

(Cronbach’s alpha Coeffient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.969   

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งติดต่อโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขต 

อ.เมือง จ.ลาํพนู 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ,์ โรงเรียนจกัรคาํคณาทร, โรงเรียนอุโมงคว์ทิยาคม และ

โรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล หลงัจากนั้นดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่

นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจึงตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหสั(coding) แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลในลาํดบัต่อไป 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ความถ่ี และค่าร้อยละ, ระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน, การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัไดแ้ก่ Independent 

Sample t-Test  และ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั ก่อน

วิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้ดสอบการแจกแจงของขอ้มูลดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov Test แลว้พบวา่ ขอ้มูลมี

การแจกแจงไม่ปกติ ดังนั้ นจึงใช้  Kruskal-Wallis Test One-Way ANOVA ซ่ึงเป็นสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 

(Nonparametric statistics)  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.23  รองลงมา

เป็นเพศชาย ร้อยละ 32.77 ศึกษาอยูร่ะดบัชั้น ม.4  ร้อยละ 34.45 รองลงมา คือ ระดบัชั้น ม.6 และ ม.5  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

33.61 และ 31.93 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่อยูโ่รงเรียนจกัรคาํคณาทร ร้อยละ 51.54  รองลงมาคือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์
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ร้อยละ 42.58 และโรงเรียนบา้นแป้นพิทยาคม ร้อยละ 3.92 โรงเรียนอุโมงคว์ิทยาคมมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

1.96  ผูต้อบแบบสอบถามใชอิ้นเตอร์เน็ตจากโทรศพัท์มือถือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.75 รองลงมา คือ บา้นส่วนตวั 

ร้อยละ 30.53 และลาํดบัสุดทา้ยใชอิ้นเทอร์เน็ตจากบา้นพกั/หอพกั (เช่า) ร้อยละ 6.72  นอกจากน้ียงัใช ้Facebook ในการ

ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา คือ Line ร้อยละ 23.1, Twitter ร้อยละ 13.1 และลาํดับ

สุดทา้ย คือ Tango และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.5  

6.2 ระดบัพฤตกิรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ดงัตารางท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย อ.เมือง จ.ลาํพูน มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมในระดบัตํ่า (�̅�𝑥 = 1.73 S.D=0.34) และมี

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รายดา้นทุกดา้นในระดบัตํ่า เม่ือนาํค่าเฉล่ียแต่ละดา้นมาเรียงลาํดบั พบวา่ ดา้น

การลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นท่ีไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅�𝑥 = 1.89 S.D=0.61)  

รองลงมา คือ ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (�̅�𝑥 = 1.80 S.D=0.49) , ดา้นการการแอบ

อา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(�̅�𝑥 = 1.69 S.D=0.43)  ตามลาํดบั โดยดา้นการหม่ินประมาท

ผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (�̅�𝑥 = 1.63 S.D=0.46)   

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนกัเรียนมธัยมศึกษา 

 ตอนปลาย อ.เมือง จ.ลาํพนู (n=357) 

 พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ �̅�𝑥 S.D แปลผล 

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม 1.73 0.34 ต ํ่า 

รายดา้น 1. ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 1.80 0.49 ต ํ่า 

 2. ดา้นการหม่ินประมาทผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 1.63 0.46 ต ํ่า 

 3. ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 1.69 0.43 ต ํ่า 

 4. ดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลผูอ่ื้นไปเปิดเผยผา่น

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

1.69 0.45 ต ํ่า 

 5. ดา้นการลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นท่ีไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 1.89 0.61 ต ํ่า 

 

6.3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน ทีม่เีพศต่างกนั 

จากผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง จ.ลาํพนู เพศชายและเพศ

หญิงมีระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศชาย

มีระดบัพฤติกรรมสูงกวา่เพศหญิง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแก

บนโลกไซเบอร์ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสงัคมออนไลนต์่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และนกัเรียนชายมีระดบัพฤติกรรมสูงกวา่นกัเรียนหญิง ส่วนอีก 4 ดา้นท่ีเหลือ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมี

ระดบัพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง  

 จ.ลาํพนู ท่ีมีเพศต่างกนั  

 พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ เพศ �̅�𝑥 S.D t p-value 

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม ชาย 1.79 0.38 2.51* 0.012 

 หญิง 1.70 0.31   

รายดา้น 1. ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์ ชาย 1.90 0.51 2.87* 0.004 

หญิง 1.74 0.46   

 2. ดา้นการหม่ินประมาทผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์ ชาย 1.69 0.49 1.74 0.083 

หญิง 1.60 0.43   

 3. ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชาย 1.73 0.44 1.39 0.164 

หญิง 1.66 0.42   

 4. ดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลผูอ่ื้นไป

เปิดเผยผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์

ชาย 1.74 0.47 1.65 0.099 

หญิง 1.65 0.43   

 5. ดา้นการลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นท่ีไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 

ชาย 1.94 0.69 1.08 0.281 

หญิง 1.86 0.56   

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6.4 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน ทีม่รีะดบัช้ันต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมธัยมศึกษา

ตอน-ปลาย อ.เมือง จ.ลาํพูน ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั ดว้ยการทดสอบ Kruskal-Wallis One-way ANOVA ดงัตารางท่ี 

3 พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น คือ ดา้น

การแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือ

ขอ้มูลผูอ่ื้นไปเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงตอ้ง

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่(multiple comparisons) เพ่ือหาวา่ระดบัชั้นใดบา้งท่ีมีระดบัพฤติกรรมต่างกนั ดว้ย

วธีิของ Kruskal-Wallis One-way ANOVA แสดงผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4 
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 ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง  

 จ.ลาํพนู ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัดว้ยการทดสอบ Kruskal-Wallis One-way ANOVA 

 
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 

Mean Rank ค่าKruskal 

Wallis 
p-value 

 ม.4 ม.5 ม.6 

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รวมทั้งหมด 175.49 200.65 162.03 8.427* 0.015 

รายดา้น 1.ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 173.69 186.79 177.05 1.035 0.596 

 2.ดา้นการหม่ินประมาทผูอ่ื้นผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 182.40 192.83 162.38 5.39 0.068 

 3.ดา้นการการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผา่นเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์

183.33 200.65 153.99 12.556* 0.002 

 4.ดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลผูอ่ื้นไป

เปิดเผยผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์

178.26 199.50 160.29 8.607* 0.014 

 5.ดา้นการลบหรือบลอ็กผูอ่ื้นท่ีไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 

168.03 171.97 196.92 5.652 0.059 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนชั้น ม.5 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม และรายดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในด้านลบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือ

ขอ้มูลผูอ่ื้นไปเปิดเผยผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สูงกวา่ นกัเรียนชั้น ม.6  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย อ.เมือง จ.ลาํพนู ท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั 

 พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ระดบัชั้น ม.4 ม.5 ม.6 

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม ม.4 - -25.16 13.46 

  ม.5  - 38.62* 

  ม.6   - 

รายดา้น ดา้นการการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผา่นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 

ม.4 - -17.32 29.35 

 ม.5  - 46.67* 

  ม.6   - 

 ดา้นการนาํความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูล

ผูอ่ื้นไปเปิดเผยผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์

ม.4 - -21.24 17.97 

 ม.5  - 39.21* 

  ม.6   - 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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6. อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํพูน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นในระดบัตํ่า 

จะเห็นไดว้่าผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในประเทศไทยและต่างประเทศ  ดงัน้ี สอดคลอ้งกบั อมรทิพย ์

อมราภิบาล (2559) ท่ีพบวา่นิสิตมีพฤติกรรมรังแกผูอ่ื้นผ่านโลกไซเบอร์ในระดบัตํ่า, นนัทนชั สงศิริ(2554) ท่ีพบว่า 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีระดบัพฤติกรรมการนาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลส่วนตวัท่ี

ทาํให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียไปเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต, การส่งหรือโพสตข์อ้มูลท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสีย

ไปเผยแพร่ผ่านโทรศพัท์มือถือหรืออินเตอร์เน็ท, การแอบอา้งเป็นบุคคลอ่ืนแลว้ส่งหรือโพสในส่ิงท่ีทาํให้บุคคล

ได้รับความเสียหายผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออินเตอร์เน็ต, การข่มขู่ คุกคามผูอ่ื้นผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบ

อินเตอร์เน็ต และการกีดกันผูอ่ื้นออกจากกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับตํ่า และยงัสอดคล้องกับ 

Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan, E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K. (2015) ท่ีพบวา่นกัเรียนเกรด 8 

มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ในระดบัตํ่า  

นอกจากน้ีเม่ือนาํค่าเฉล่ียระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์รายดา้นมาเรียงลาํดบั พบวา่นกัเรียนมี

ค่าเฉล่ียระดับพฤติกรรมด้านการลบหรือบล็อกผูอ่ื้นท่ีไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดา้นการนินทาหรือด่าทอผูอ่ื้นบนเครือข่ายสงัคมออนไลน,์ ดา้นการการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Lee, C., & Shin, N. (2017) ท่ีพบวา่นกัเรียนระดบั

มธัยมเกรด 7 – 12 ในกรุงโซลและเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้มีพฤติกรรมการกีดกนัผูอ่ื้นออกจากห้องแชทมาก

ท่ีสุด และผลการวิจยัยงัใกลเ้คียงกบั นนัทนชั สงศิริ(2554) ท่ีพบวา่ นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมการนินทาหรือด่าทอ

ผูอ่ื้นสูงสุด รองลงมาคือการส่งขอ้ความก่อกวนผูอ่ื้นผา่นมือถือ หอ้งสนทนา อีเมล ์หรือเวบไซตซ์ํ้ าๆ  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยผลการ

ทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกนัอย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนชายมีระดบัพฤติกรรมสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยั

ของนนัทนชั สงศิริ(2554) ท่ีพบวา่ นกัเรียนเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการรังแกกนัผ่านโลกไซเบอร์แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศชายมีระดบัพฤติกรรมสูงกว่าเพศหญิง สอดคลอ้งกบั วฒันาวดี ศรีวฒั

นพงศ์ และ พิมผกา ธานินพงศ์ (2558) ท่ีพบวา่ เพศของนกัเรียนสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการไปรังแกผูอ่ื้นผ่านทางไซ

เบอร์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในต่างประเทศ ดงัน้ี Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan, 

E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K. (2015) พบวา่นกัเรียนชายมีพฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์มากกว่า

นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั Leung, A., Wong, N., & Farver, J. M. (2018). พบวา่

นกัศึกษาชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์มากกวา่นกัศึกษาหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั 

Chang, et al., (2015) ท่ีพบวา่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมในประเทศไตห้วนัเพศชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์

มากกว่าหญิง สอดคลอ้งกบั Lee, C., & Shin, N. (2017) ท่ีพบว่า นักเรียนชายมีความชุกของพฤติกรรมการรังแกบน

โลกไซเบอร์สูงกวา่นักเรียนหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้งกบั Wong, Cheung, & Xiao (2018) ซ่ึง

พบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ  
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์

โดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น คือ ดา้นการแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นในดา้นลบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และดา้นการนํา

ความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลผูอ่ื้นไปเปิดเผยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนชั้น ม.5 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมสูงกว่าชั้น ม.6  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผลการศึกษาท่ีคน้พบใกลเ้คียงกบัผลการวิจยัของ  Lee, C., & Shin, N. (2017) ท่ีพบวา่ นกัเรียน

ระดบัมธัยมท่ีศึกษาอยูเ่กรด 10 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์สูงท่ีสุด และนกัเรียนท่ีศึกษาอยูเ่กรด 11 มีอตัรา

การตกเป็นเหยื่อสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัเกรดอ่ืนๆ ตั้งแต่เกรด 7 – 12 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Del Rey, R., 

Lazuras, L., Casas, J. A., Barkoukis, V., Ortega-Ruiz, R., & Tsorbatzoudis, H. (2016) และงานวิจัยของ Kowalski & 

Limber (2007) ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีมีอายมุากกว่าจะมีคะแนนพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์สูงกว่านกัเรียนท่ีมี

อายนุอ้ยกวา่ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

โรงเรียน, ผูป้กครอง ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวจิยัมาใชใ้นการวางแผนการ

จดัการกิจกรรมหรือการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และป้องกนัการรังแกบนโลกไซเบอร์ใหแ้ก่

นกัเรียน ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมในศตวรรษท่ี 21  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาความชุกของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์, ความถ่ีของพฤติกรรมการรังแกบน

โลกไซเบอร์, รูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรังแกบนโลกไซเบอร์(ผูรั้งแกผูอ่ื้น, ผูถู้กรังแก หรือเป็นทั้งผู ้

รังแกและเป็นเหยื่อ) ตลอดจนทศันคติและการรับรู้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนกัเรียนในจงัหวดั

ลาํพนูในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอรอบนอก ตามลกัษณะทางประชากรหรือปัจจยัต่างๆ  

(2) ควรศึกษากับนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวดัลาํพูน เน่ืองจากอยู่ในวยัเดียวกันกับนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของนักเรียนระดับมธัยมปลายกับนักเรียน

อาชีวศึกษา 

(3) ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอายแุละระดบัพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่ง

ผสมผสานท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  และ 2) ตรวจสอบ

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสาน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ

ทดลองเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 19 คน โรงเรียนวดัสนัตยาราม จงัหวดันครนายก  ซ่ึงไดม้าจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้

จาํนวน  9  แผน และ 2) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  ไดแ้ก่   

t-test   for  Dependent  Samples  และ  t-test  for  One  Sample    ผลการวจิยัพบวา่ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน  ประกอบดว้ยขั้นตอนการ 

จดัการเรียนรู้  5  ขั้น  คือ  1) ขั้นทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม  2) ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้  3)ขั้นปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม  4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงาน  ใชเ้ทคนิคการเรียนแบบ 

ร่วมมืออยา่งผสมผสานในขั้นปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  ประกอบดว้ย  3  เทคนิค คือ  1) การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD) 

___________________________ 
*บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสังคมของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเรียนแบบร่วมมือ” ในหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต                 

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

mailto:Sirima.ps1212@gmail.com
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2) การต่อภาพ (Jigsaw)   และ 3) การเรียนร่วมกนั  (LT)      

2. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน   

2.1)  ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC) ของแผน                          

การจดัการเรียนรู้ พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีคา่เฉล่ียดชันีความสอดคลอ้ง(IC)อยูร่ะหวา่ง  0.60-1.00   

        2.2)  ดา้นคุณภาพเชิงประจกัษ ์ พบวา่ 1)ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บ 

การจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2)ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานผ่านเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05   

 

คําสําคัญ:   คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  การเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสาน   การเรียนแบบร่วมมือ  

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) develop  mixed  cooperative  learning  lesson  plans to  support  the  science  

process skills  of  fourth  grade  students  and  2)   to  study  the  quality  of  mixed  cooperative  learning  lesson  

plans.  Samples in the experiment were 19 grade 4 students from  Watsantayaram  School, Nakhon  Nayok  

province.   The samples were selected randomly through the cluster random sampling technique.   The  research  

intruments  were  1)  9 lesson  plans and 2)  the  science  process skills  test.   The  statistic  employed  in  this  

research  included  a  t-test for  dependent  samples and a t-test  for one sample. Research findings indicated that: 

1.Mixed  Cooperative  learning  lesson  plans   consisted  of  5  step  of learning process :  1) step of  

knowledge review  and readiness  2) step of learning activity organization  3) step of group activity performance 

4) step of testing and work verification   and 5) step of lesson summary and assessment.  Which  using the mixed  

cooperative  learning  in  step of group activity performance consisted of the three techniques are:  1)  student 

teams  achievement  divisions (STAD) ,  2) Jigsaw  and 3) Learning together( LT).   

2.The  quality  of  mixed cooperative  learning  lesson  plans      

2.1) The  content  validity  by  finding index of consistency (IC)  of  the  mixed cooperative   

learning lesson  plans   were between of 0.60-1.00 . 

2.2) The  empirical  quality  as  follow 1) the  science  process  skills  after  receiving  the  mixed   

cooperative  learning  was  found  to  be  higher  than  before  learning  at  a level  of  . 01 significance  2)  the    

science  process  skills  of  students  after  having  learned  of  mixed  cooperative  learning  was  statistically  

higher  than  the  criteria (60%) at  .05  level  of  significance.   
 

KEYWORDS:   quality  of  learning  lesson  plans, mixed  cooperative  learning ,  cooperative  learning,  science   

 process skills 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1967 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  ของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความมุ่งหวงัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ 

มีทักษะสําคัญในการค้นควา้และสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  และการ

แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง

อยา่งหลากหลาย  เหมาะสมกบัระดบัชั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซ่ึงทกัษะสาํคญัของวิชาวิทยาศาสตร์ คือ  

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (science  process  skills)  อนัเป็นทกัษะท่ีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้และ

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ไม่เพียงแต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียน

วทิยาศาสตร์เท่านั้น  แต่นกัเรียนจะไดใ้ชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพ่ือแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายนอก

ห้องเรียนดว้ย  ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีครูตอ้งใหค้วามสาํคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันา

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  ประกอบกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรรษท่ี  21  เป็น 

การเรียนรู้เพ่ือรู้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง  ปรับเปล่ียนนักเรียนให้แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ดว้ยทกัษะท่ีจาํเป็นมากข้ึน  ตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมกนัคิด  ร่วมกนัแบ่งปัน  และร่วมกนั 

สืบเสาะหาความรู้ดว้ยการลงมือทาํ(ประสาท  เนืองเฉลิม, 2558)     

  การเรียนแบบร่วมมือ (cooperative  learning )  เป็นวิธีการสอนท่ีนักเรียนไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม

ขนาดเล็กโดยมีภารกิจและเป้าหมายเดียวกัน  เหมาะสําหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีการสนทนาแลกเปล่ียน   

ความคิดเห็น(Cooper, Melanie M, 1995)  การจดัการเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นวธีิการสอนท่ีจะทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้ก

การเรียนรู้ร่วมกนั  ฝึกทกัษะทางสังคม  เรียนรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  ฝึกการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น   เรียนรู้ท่ีจะ

เสียสละ  ยอมรับฟังผูอ่ื้น  อีกทั้ งยงัทําให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการคิด  การแสวงหาความรู้  และทักษะ            

การแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีพบวา่  การจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD)  

การต่อภาพ (Jigsaw)   และการเรียนร่วมกัน  (LT) สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   มีทกัษะการคิดขั้นสูง  และมีวินัยสูงข้ึน (ประวีดา  

อนนัต,์ 2541; จริยา  ขนุเศรษฐ,์ 2551; บรรดล  ภูบานเชา้, 2552) 

 จากสภาพท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมืออย่างผสมผสาน  ประกอบดว้ยเทคนิค 1) การแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) 2) การต่อภาพ (Jigsaw)   และ      

3) การเรียนร่วมกนั(LT) ท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โดยนาํ

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานมาจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4         

เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนน้ีจะ

ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ผา่นการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ไดล้งมือปฏิบติั  ไดฝึ้กฝนทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการสํารวจและทดลอง  อีกทั้ งผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะเป็นแนวทางในการ

พฒันาการเรียนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหก้บันกัเรียนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานท่ีส่งเสริมทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

2.2  เพ่ือหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน            

ในประเด็น  ดงัน้ี 

2.2.1)  ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC)ของแผนการจดัการ

เรียนรู้ 

2.2.2) ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์โดยการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และศึกษาทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจนนาํมาซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีใชว้จิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  (Quasi-Experimental  Design)  ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการทดลอง 

แบบ One-Group  Pretest-Postest Design  ดงัแสดงในตารางท่ี  1 

 

ตารางที ่ 1  แบบแผนการทดลอง  Randomized  One-Group  Pretest-Postest Design 
 

ตวัอย่าง ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

E T1E X T2E 

     

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนวดัสันตยาราม  จงัหวดั

นครนายก  ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  (ว14101)  ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561   จาํนวน  2  หอ้งเรียน   จาํนวน  

41  คน 

ตวัแปรอสิระ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมืออยา่งผสมผสาน  

ตวัแปรตาม 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนวดัสันตยาราม    จงัหวดั

นครนายก   ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  (ว14101)  ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561  จาํนวน  1  หอ้งเรียน  จาํนวน  

19 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  1) ตวัแปรอิสระ  คือ  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน  

     2) ตวัแปรตาม  คือ  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสาน  วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

ส่ิงมีชีวติสีเขียว  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จาํนวน  9  แผน  โดยศึกษาและวเิคราะห์ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง 

พ.ศ.2560)  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิคและขั้นตอนการ

จดัการเรียนแบบร่วมมือ  วิเคราะห์ขอ้ดี-ขอ้จาํกดัของเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและคดัเลือกเทคนิคท่ีส่งเสริม

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน เพ่ือนาํไปสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ทาํให้ไดเ้ทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ  3  เทคนิค  คือ    1) การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD) 2) การต่อภาพ (Jigsaw)   และ 3) การเรียนร่วมกนั  

(LT)  สงัเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของทั้ง  3 เทคนิคดงักล่าว  กาํหนดรูปแบบ

เป็น  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  1) ขั้นทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม  2) ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้  3)ขั้นปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม  4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงาน  นาํไปสร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้    จากนั้นนาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5  ท่าน  พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา                   

ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผน  กระบวนการ

จดัการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  พบวา่แต่ละแผนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC) ระหวา่ง  

0.60-1.00  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  และนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ในเชิงประจกัษต์่อไป   

 2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง  ส่ิงมีชีวิตสีเขียว  โดยศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   กาํหนดขอบเขตของเน้ือหาสาระของแบบวดั  กาํหนด

นิยาม   เชิงปฏิบติัการและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  และสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบวดัตามประเภท

ของทกัษะและนิยามเชิงปฏิบติัการ  จากนั้นสร้างแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นขอ้สอบแบบ

เลือกตอบจาํนวน  2  ฉบบั  ฉบบัละ  30 ขอ้  ปรับปรุงมาจากแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ  

นิวฒัน์ ไมใ้หญ่เจริญวงศ,์ (2544)  มุ่งวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์จาํนวน  9  ทกัษะ  ไดแ้ก่  การสังเกต  

การวดั  การจาํแนกประเภท  การจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  การลงความเห็นจากขอ้มูล  การกาํหนดและ

ควบคุมตวัแปร  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  และการตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป นาํแบบวดัไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  พบวา่  แบบวดัฉบบัท่ี  1  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่ง  0.60-1.00  และแบบวดัฉบบัท่ี  2  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.60-1.00  นาํแบบวดัทั้ง  2  ฉบบั   

ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   วิเคราะห์หา                   

ค่าความยากง่าย(p)  และค่าอาํนาจจําแนก(r)  ปรับปรุงแก้ไขแบบวดัและนําไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างอีกคร้ัง  และคัดเลือกข้อสอบจํานวน 30  ข้อ  เป็นแบบวดัทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ซ่ึงผลปรากฎวา่มีค่าความยากง่าย(p)  ระหวา่ง  0.26-0.79 

(เฉล่ียทั้ งฉบบัเท่ากับ 0.52) และค่าอาํนาจจาํแนก(r)  ระหว่าง  0.27-0.88(เฉล่ียทั้ งฉบบัเท่ากับ 0.59)  ค่าความ

เ ช่ือมั่นแบบคู เดอร์ -  ริชา ร์ดสัน  (Kuder Richardson)  โดยใช้สูตร  KR-20 ของแบบทดสอบวัดทักษะ                 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เท่ากบั  0.90 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  1. ก่อนการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็น

รายบุคคล  โดยใชแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

  2. ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมืออย่างผสมผสาน เร่ือง  ส่ิงมีชีวิตสีเขียว  โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้เอง  ระยะเวลาท่ีใช ้20 คาบ        

คาบละ  60  นาที 

  3. เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามกาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบั

กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   

  4. นาํผลขอ้มูลท่ีรวบรวมไดไ้ปจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  1. เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลงัไดรั้บจดัการเรียนรู้    

ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน  โดยวธีิการทางสถิติ  t-test   for  Dependent  Samples   

  2. เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานกบัเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ  60)โดยวธีิการทางสถิติ  t-test   for  One   

Sample  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

         5.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสาน ประกอบดว้ยขั้นตอนการ

จดัการเรียนรู้  5  ขั้น  คือ  1) ขั้นทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม  2) ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้  3)ขั้นปฏิบติั

กิจกรรมกลุ่ม  4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงาน  ใชเ้ทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมืออยา่งผสมผสานในขั้นปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  ประกอบดว้ย  3  เทคนิค คือ  1) การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD: 

student teams  achievement  divisions)  2) การต่อภาพ (Jigsaw)   และ 3) การเรียนร่วมกัน  (LT: Learning 

together)      

  5.2 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน  

  5.2.1 ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC)ของแผนการจดัการเรียนรู้  

พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแต่ละแผนมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC)ระหวา่ง  0.60-1.00   

   5.2.2 ดา้นคุณภาพเชิงประจกัษ ์  

  1) ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลงัไดรั้บ  

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน  ดงัแสดงในตารางท่ี  2 
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ตารางที ่2  การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน 

ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ 
n 

k 

คะแนน

เตม็ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t1 p 
X� S.D. X� S.D. 

1. ทกัษะการสังเกต   19 4 1.95 0.85 3.16 0.77 5.75** .000 

2. ทกัษะการวดั   19 3 1.32 0.58 1.42 0.69 0.70 .494 

3. ทกัษะการจาํแนกประเภท   19 5 1.74 1.05 3.00 1.11 4.44** .000 

4. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือ

ความหมายของขอ้มูล   
19 3 1.05 0.78 2.26 0.87 5.12** .000 

5. ทกัษะการลงความเห็นจาก

ขอ้มูล   
19 3 0.89 0.74 2.32 0.48 7.39** .000 

6. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน   19 3 0.63 0.496 1.79 0.92 4.98** .000 

7. ทกัษะการกาํหนดและควบคุม

ตวัแปร   
19 3 0.74 0.56 2.47 0.51 8.68** .000 

8. ทกัษะการทดลอง   19 3 0.58 0.61 1.47 0.70 3.92** .001 

9. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูล

และการลงขอ้สรุป   
19 3 0.89 0.74 2.16 0.69 6.32** .000 

ภาพรวม 19 30 9.79 2.04 20.05 3.52 15.62** .000 

*p<.05,  **p<.01 

  

จากตารางท่ี  2  พบวา่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01  และเม่ือพิจารณาในแต่ละทกัษะ  พบว่าทกัษะการสังเกต    ทกัษะการจาํแนกประเภท  ทกัษะ   

การจดักระทาํและส่ือความหมายของขอ้มูล  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  ทกัษะ  

การกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง  และทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป           

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนทกัษะการวดัหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมืออยา่งผสมผสานไม่สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้  

2) การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานกบัเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ  60)  ดงัแสดงในตารางท่ี  3 
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ตารางที ่3   การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

การเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานกบัเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ  60) 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
n 

k 

คะแน

นเต็ม 

หลงัเรียน 

S.D. 

เกณฑ์ร้อยละ  

60   

(คะแนน)  

t2 p 
X� X�ร้อยละ 

ภาพรวม 19 30 20.05 66.83 3.52 18.00 2.54* .010 

*p<.05,  **p<.01 

  

จากตารางท่ี  3  พบวา่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาในแต่ละทกัษะ  พบวา่ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  และ

ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปรหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสาน

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด(ร้อยละ  60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ส่วนทักษะการจัดกระทําและ                

ส่ือความหมายของขอ้มูล  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและทกัษะการลงขอ้สรุปหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  ส่วนทกัษะการวดัและทกัษะการทดลองหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่ง

ผสมผสานตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และทกัษะการจาํแนกประเภท  

ทกัษะการตั้งสมมติฐาน  หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานไม่สูงกวา่

เกณฑท่ี์กาํหนด   

   

6. อภิปรายผล  

 6.1   ด้านความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง(IC)ของแผนการจดัการเรียนรู้   

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IC)ระหว่าง  0.60-1.00  ไดแ้ก่  

ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผน  กระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัและ

ประเมินผล   ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ข้ึนอยา่งเป็นระบบ  เร่ิมจากมี

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้จาํกดัของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคต่างๆ  เลือก

เทคนิคท่ีเหมาะสมและส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  นําไป

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ปรับปรุงตามคาํแนะนาํและนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้ และมีการวดัและ

ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Nada  Aldoobie (2015)  ท่ีกล่าววา่  แนวทางการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ท่ีครูสามารถพฒันานกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ  คือ  ADDIE  Model  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นวิเคราะห์  

ขั้นออกแบบ  ขั้นพฒันา  ขั้นนาํไปใช ้ และขั้นประเมินผล   จะเห็นไดว้่าผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว  
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 6.2  ด้านคุณภาพเชิงประจกัษ์     

  จากผลการวจิยัพบวา่  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01  และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานมีการออกแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้าํงานกลุ่ม  ทดลอง หยิบจบั  สัมผสั  และแลกเปล่ียน

พูดคุยถึงผลการคน้ควา้หาคาํตอบจากการเรียน (ประสาท  เนืองเฉลิม,2558)  ซ่ึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  5  ขั้น  

มีส่วนช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน  โดยเฉพาะ ขั้นท่ี  3  คือ ขั้นปฏิบติักิจกรรม

กลุ่ม  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนร่วมมือกนัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ช่วยเหลือกนั  ลงมือปฏิบติักิจกรรมการสาํรวจ  การ

ทดลอง  การนาํเสนอผลงาน  ภายใตก้ารทาํงานเป็นทีมของกลุ่ม  ซ่ึงผูว้จิยันาํ  3  เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมาใช้

จดัการเรียนรู้ลว้นมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  ดงัน้ี  1.การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD) นกัเรียนเก่งจะ

ทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากครูเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายส่ือสารกบัเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม  และกระตุน้ใหน้กัเรียน

เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน(วทิวสั  ดวงภุมเมศ, 2548) 2.การต่อภาพ (Jigsaw)  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั  มี

การระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน แต่ละคนศึกษาในหัวขอ้ท่ีตวัเองไดรั้บมอบหมายแลว้กลบัมาสอน

เพ่ือนๆในกลุ่ม(ธีรวฒัน์  ผิวขม, 2554)  และ 3.การเรียนร่วมกัน  (LT)  นักเรียนแต่ละคนมีหน้าท่ีอย่างชดัเจน  

สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  และสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเขา้ใจได ้(วิชชุตา  

อว้นศรีเมือง, 2554)   ทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผา่นการปฏิบติักิจกรรมการสาํรวจ  

การทดลองภายใตค้วามร่วมมือ  การช่วยเหลือพ่ึงพาและเก้ือกูล  ความสัมพนัธ์เชิงบวก  ความรับผิดชอบของ

สมาชิกในกลุ่มซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   

ประวีดา  อนนัต ์(2541) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียน   แบบร่วมมือและเรียนดว้ยวิธีปกติ  ผล

การศึกษาพบวา่  ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค  

STAD สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิตามปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั  จริยา  ขุน

เศรษฐ(์2551) ท่ีศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค จ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ท่ีมีต่อทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ผล

การศึกษาพบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์  มี

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละทกัษะ  พบวา่ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  และทกัษะ

การกาํหนดและควบคุมตวัตวัแปรหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด(ร้อยละ  60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ส่วนทักษะการจัดกระทําและส่ือ

ความหมายของขอ้มูล  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุปหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด(ร้อยละ  60) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนทกัษะการวดัและการทดลองหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานตํ่า
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กวา่เกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ  60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และทกัษะการจาํแนกประเภทและทกัษะ

การตั้งสมมติฐานหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออยา่งผสมผสานไม่สูงกวา่เกณฑท่ี์

กําหนด  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะทักษะการวัด   ทักษะการทดลอง  ทักษะการจําแนกประเภทและทักษะ                        

การตั้งสมมติฐาน  ต่างลว้นเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน  เช่น  ทกัษะการทดลองจะตอ้งใหเ้วลา

แก่นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิด  ออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์ปัญหาการทดลอง อีกทั้งนกัเรียนไม่

สามารถใชท้กัษะกระบวนทางวทิยาศาสตร์ดงักล่าวตอบคาํถามท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ไดถู้กตอ้ง  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ในการจัดการเรียนแบบร่วมมือท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควรเพ่ิมเวลาใน           

การจดัการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรรมใหม้ากข้ึน  เพ่ือใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาในการฝึกทกัษะการทดลอง  โดยเฉพาะ

การออกแบบการทดลองท่ีสมาชิกในกลุ่มตอ้งช่วยกันระดมสมองออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์ปัญหาการ

ทดลอง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

    ควรมีการศึกษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือออกแบบการเรียนแบบร่วมมือท่ีเช่ือมโยงกบัรูปแบบ 

การสอนหรือแนวคิดอ่ืนๆ   ท่ีช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ งขั้นพ้ืนฐานและบูรณาการ

สาํหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี  21 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินการใหบ้ริการการศึกษา ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยัสงักดั

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวดัหนองคาย มีวตัถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาสภาพการให้บริการ

การศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั 2) เพ่ือปรับปรุงตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั 3) เพ่ือตรวจคุณภาพของตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั การวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและรวบรวมตวับ่งช้ี  การดาํเนินงานของ

สถานศึกษาทั้ ง 4 ด้าน ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั

หนองคาย ระยะท่ี 2 พฒันาเกณฑ์การประเมินตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ใน

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย  กลุ่มตวัอย่าง คือ ตวัแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา, 

ตวัแทนหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ, ตวัแทนครูระดบัชั้นปฐมวยัและตวัแทนผูป้กครองนักเรียน จาํนวน 5 

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวดัหนองคาย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์  ผลของการวจิยั 1) สภาพการใหบ้ริการ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย มีองคป์ระกอบหลกั

ของมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น ได ้30 ตวับ่งช้ี  2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมินและ

ยืนยนัความเป็นไปไดข้องตวับ่งช้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินพบวา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 

25 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมิน
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ความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินพบวา่การดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 25 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีมีความ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัของตวับ่งช้ี 

 

คาํสําคญั: การพฒันาตวับ่งช้ี, การใหบ้ริการการศึกษา, การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 

 

ABSTRACT 

 This  research is  “The Development of Educational Service Assessment Indicators at the Early Childhood 

Education Level of Schools under Nongkhai Provincial Local Administration Office”  as follows:  1)  study  the condition 

of  educational service at the Early Childhood Schools, 2) improve the indicator and criteria for educational services at 

the Early Childhood Schools, and 3) check the quality of indicators and criteria for assessment of educational services 

at the Early Childhood Schools under  Nongkhai Provincial  Local  Administration Office. The research was divided 

into 2 phases: phase 1 studied the condition and collection of all  indicators for 4 factors of educational services of early 

childhood education in the Nongkhai Provincial Local Administration Office  and  phase 2 develop indicators for 

educational service provision of early childhood education under Nongkhai Provincial Local Administration Office. The 

samples consisted of  representatives of school administrators, head of academic  affairs, early childhood teachers and 

parents in 5 schools under Nongkhai Provincial  Local  Administration Office  by using  Delphi Technique. Tools.   Data 

collection  were  rating scale questionnaire and statistics was used to analyze data include arithmetic mean, median, mode  

and  interquartile range.  The  results  were  as  follows: 1)  The  result  of  studying   action  of  Educational Service 

Assessment Indicators at the Early Childhood Schools under Nongkhai Provincial Local Administration Office 

The 4  factors were  30 indicators.  2) The  result  of  the  developing  of  The information is feedback to evaluate 

and confirm the feasibility of the indicators by expert assessment found that the indicator consists of the whole 4  

factors were  25 indicators were  possible and appropriate at a high level.  3) The  result  of  the  developing  of  

The  information as a comment to assess the consistency of the indicators by expert assessment found that the 

whole 4  factors were  25 indicators There is a possibility in high level and consistency of the indicator. 

 

KEYWORDS: The Development of Assessment Indicators, Educational Service, Nongkhai Provincial Local  

 Administration Office. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีสถานศึกษาต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ทั้งสถานศึกษาท่ีอยูใ่นความดูแลของรัฐ และ

สถานศึกษาเอกชนซ่ึงแต่ละองคก์รก็มีการจดัหากลยุทธ์ต่าง ๆ เขา้มาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รและสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บันกัเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งจดัการดา้นการจดัการความรู้กระบวนการจดัการทางดา้นวชิาการ 

คุณภาพการให้บริการในสถานศึกษา รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงสถานศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐค่อนขา้งเสียเปรียบเน่ืองจากถูกจาํกัดด้วยภาวะทางด้าน
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งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้ นการลงทุนจัดหาปัจจัยเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

 สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนและ

พฒันาการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี 4 รูปแบบดว้ยกนั 

คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลองคก์รปกครองส่วนตาํบลและการปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพทัยาและ

กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินมีระดบัชั้นของตนเอง แตกต่างกนัทั้งรายไดแ้ละจาํนวนประชากร ฯลฯ ทาํให้

ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง มีศกัยภาพในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)  เด็กปฐมวยั

เป็นวยัเร่ิมตน้ของชีวิตท่ีมีการเจริญพฒันาเกือบทุกดา้นอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงกวา่วยัอ่ืน ๆ พ่อแม่ผูป้กครองจึงจาํเป็นตอ้ง

เอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กวยัน้ีอยา่งใกลชิ้ดการจดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ให้เหมาะสมจะมีส่วนช่วย

ใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา (ราตรี นาสาทร, 2551)  

 การบริหารสถานศึกษามีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความเจริญทางคุณภาพของการผลิตทางการศึกษา มีการ

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีกระบวนการทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา

ท่ีบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดร่้วมมือกนัดาํเนินงานโดยใชท้รัพยากรการบริหารเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็น

สมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสงัคมตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้(ถวลิ เกษสุพรรณ์, 2552) 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย เพ่ือให้ทราบถึงการดาํเนินงานและ

บริหารจดัการไดต้รงตามมาตรฐานและจุดประสงคข์องการดาํเนินงานตามมาตรฐานการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ตามท่ี

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกาํหนดไวห้รือไม่เพ่ือจะไดท้ราบและเป็นแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาและ

การบริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย

ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาสภาพการใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 

 (2) เพ่ือปรับปรุงตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยั ในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 

 (3) เพ่ือตรวจคุณภาพของตัวบ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยั ในสังกัด

สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัดว้ยการแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดาํเนินการ 2 ระยะดงัน้ี 

1. ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวยั ในสังกดัสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองคาย 

1.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

แบบสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก  

1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

การดาํเนินการคดัเลือก ผูว้ิจัยคดัเลือก ตวัแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน ตวัแทนหัวหน้างาน

บริหารงานวิชาการ จาํนวน 4 คนตวัแทนครูระดบัชั้นปฐมวยั จาํนวน 5 คนและตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 3 คน 

รวมทั้งส้ินจาํนวน 17 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) เพ่ือสมัภาษณ์เจาะลึกศึกษาสภาพการ

ใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย จาํนวน 5 โรงเรียน 

1.3 การดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาสภาพการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสํานักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินจังหวดัหนองคายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แลว้นําขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหาและ ทาํการร่างกรอบ

แนวความคิดเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาตวับ่งช้ีการใหบ้ริการการศึกษา 

1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เก็บรวบรวมผลการสมัภาษณ์การศึกษาสภาพการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์เน้ือหา 

2. ระยะที่ 2 พัฒนาตัวบ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองคาย  

การพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินการให้บริการการศึกษา ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยัสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

2. ด้านอาคารสถานที่

ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 

ด้าน
อาคาร

สถานที ่

ด้าน

ความ

ปลอด

ภัย 

ด้าน
ส่ิง 

แวด
ล้อม 

4. ด้านการมส่ีวนร่วม 

และการสนับสนุนจาก

ชุมชน 

ด้าน
การมี
ส่วน
ร่วม 

ด้านการ
สนับสนุน
จากชุมชน 

3. ด้านวชิาการ 

และกจิกรรมตาม

หลกัสูตร 

ด้าน
วชิา 
การ 

ด้านการ
กจิกรรม

ตาม

หลกัสูตร 

1. ด้านบุคลากร 

และการบริหาร

จัดการ 

ด้าน

บุคลากร 
ด้านการ

บริหาร

จัดการ 
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2.1 การเดลฟายรอบท่ี 1 

 1. ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ จบัใจความสาํคญั อ่านเอกสารศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั

พร้อมทั้งศึกษาความหมาย องคป์ระกอบ แนวทางการพฒันาการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นโดยการประมวลผลจากการ

วเิคราะห์เน้ือหาความสาํคญัเพ่ือนาํไปสร้างตวับ่งช้ี 

 2. ผูว้ิจยัไดต้วับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 4 ดา้น 30 ตวับ่งช้ี 

2.2 การเดลฟายรอบท่ี 2 

 ผูว้ิจยัไดต้วับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย 4 ดา้น 30 ตวับ่งช้ี โดยนาํไปใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้และประสบการณ์ ดา้น

การบริหารสถานศึกษา 5 ปีข้ึนไป ให้ความเห็นเก่ียวกับโอกาสความเป็นไปได้ของตัวบ่งช้ีท่ีเหมาะสม 4 ด้าน  

ได ้25 ตวับ่งช้ี 

2.3 การเดลฟายรอบท่ี  3 

 1. ผูว้ิจยันาํตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสังกดัสาํนกังาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคายท่ีเหมาะสม 4 ดา้น 25 ตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการเดลฟายรอบท่ี 2 ไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้และประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา 5 ปีข้ึนไปยืนยนัและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ี 

 2. ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีโดยคํานวณ  

มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยัระหวา่งควอไทม ์(Inter Quartile Range) และความเป็นไปไดข้องตวับ่งช้ี 

2.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้บัเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 1 จาํนวน 17 คน, รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 จาํนวน 113 คน  

2.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั ประกอบดว้ย 

 1. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นในการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบั

ปฐมวยั ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย เดลฟาย รอบท่ี 1 

 2. แบบประเมินค่าคะแนนความสําคญัของตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดบั

ปฐมวยั ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย เดลฟาย รอบท่ี 2 

 3. แบบสอบถามประเมินความสอดคลอ้งและยืนยนัความเป็นไปไดข้องตวับ่งช้ีการให้บริการ

การศึกษาของสถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย เดลฟาย รอบท่ี 3 

2.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความสําคญัและพฒันาตวับ่งช้ีโดยวิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึกโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นในการใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย  เดลฟายรอบท่ี 1 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลความสําคญัของตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย ผูว้ิจยันาํแบบประเมินไปยงัโรงเรียนต่างๆ ดว้ย

ตนเองโดยใช้เคร่ืองมือแบบประเมินค่าคะแนนความสําคญัของตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวยั ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย เดลฟาย รอบท่ี 2 
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3. เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามประเมินความสอดคลอ้งและยืนยนัความ

เป็นไปไดข้องตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั

หนองคาย โดยนาํไปให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้และประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา 5 ปีข้ึนไป ประเมิน

ความสอดคลอ้งยนืยนัความเป็นไปไดข้องตวับ่งช้ี เดลฟาย รอบท่ี 3 

    2.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวยั ในสังกดัสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองคาย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกรอบแนวคิดการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น พบวา่ สภาพการให้บริการ

การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยั ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวดัหนองคาย 

ประกอบดว้ยการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น  

  ระยะที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมนิตวับ่งช้ีการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยั ใน

สังกดัสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัหนองคาย  

  ผลการวิเคราะห์การดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นในการให้บริการการศึกษา ได ้30 ตวับ่งช้ี โดย ผูว้ิจยัท่ีไดจ้าก

การ เดลฟายรอบท่ี 1 ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญยืนยนัและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปได ้ในการเป็นตวับ่งช้ีการ

ดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 30 ตวับ่งช้ี ผลการยนืยนัความเป็นไปได ้ในการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น พบวา่ผล

การยนืยนัความเป็นไปไดใ้นการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการ

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีมีระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 6 ตวับ่งช้ี 2. ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และ

ความปลอดภยัผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีมีระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 8 ตวับ่งช้ี ระดบันอ้ย 1 ตวับ่งช้ี 3. 

ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าตวับ่งช้ีมีระดบัความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 6 ตวั

บ่งช้ี ระดบันอ้ย 1 ตวับ่งช้ี  4. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีมีระดบั

ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 5 ตวับ่งช้ี ระดบันอ้ย 1 ตวับ่งช้ี  

  ผูว้ิจยันาํผลการยืนยนัความเป็นไปได ้ในการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 25 ตวับ่งช้ีท่ีไดจ้าก

การ เดลฟาย รอบท่ี 2 ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ีการ

ดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 ผลวเิคราะห์ความสอดคลอ้งในการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 

มัธย

ฐาน

(Md.) 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

ฐานนิยม - 

มัธยฐาน 

(Mo. – 

Md.) 

ค่าพสัิย

ระหว่างค

วอไทล์ 

ผลการ 

วเิคราะห์ 

ความ 

สอดคล้อง 

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 

1.1 ด้าน

บุคลากร 

1. ครู/ผูดู้แลเด็กมีวฒิุการศึกษาไม่ต ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. มีความมุ่งมัน่พฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการ

สอนใหม่ๆ 
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 4.00 5.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่2 ผลวเิคราะห์ความสอดคลอ้งในการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น (ต่อ) 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 

มัธย

ฐาน

(Md.) 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

ฐานนิยม - 

มัธยฐาน 

(Mo. – 

Md.) 

ค่าพสัิย

ระหว่างค

วอไทล์ 

ผลการ 

วเิคราะห์ 

ความ 

สอดคล้อง 

1.2 ด้าน

การ

บริหาร

จัดการ 

4. หน่วยงานมีการกาํหนดและแบ่งงานเป็นระบบชดัเจน 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. มีระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน 4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6. มีการสาํรวจปัญหา ความตอ้งการในการพฒันาของ

สถานศึกษา 
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ด้านอาคารสถานที ่ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั 

2.1 ด้าน

อาคาร

สถานที่ 

7. พ้ืนท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามการจดักิจกรรม จดัเป็นระเบียบ 

สะอาดปลอดภยั  
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

8. มีอ่างล้างมือ สบู่ ผา้เช็ดมือ ติดตั้งบริเวณห้อง ส้วม เพียงพอ 

สะอาด  
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 ด้าน

ส่ิงแวด 

ล้อม 

9. มีบริเวณหรือท่ีพกัขยะ ทั้งมีการนาํขยะไป กาํจดัอยา่งถูก

สุขลกัษณะ  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาผิดมิดชิด พร้อมมีถุงรองรับ

ขยะ และทาํความสะอาด อยา่งสมํ่าเสมอ  
4.00 5.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11. มีการจดัการขยะออกจากอาคารทกุวนั 4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2.3 ด้าน

ความ

ปลอด 

ภยั 

12. เคร่ืองเล่นสนามมีความ ปลอดภยั  5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

13. ของเล่นในร่มและเคร่ืองเล่นสนามไดรั้บการ รับรอง

มาตรฐานจาก มอก.  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ปลัก๊ไฟติดตั้งสูงจากพ้ืนมากกว่า 1.5 เมตร หากสูงจากพ้ืนไม่ถึง 

1.5 เมตร ควรมีฝาปิด ป้องกนัเด็กเล่น 
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสูตร 

3.1 ด้าน

วชิาการ 

15. มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดย

ส่งเสริมพฒันาการครบทุกดา้น  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

16. มีส่ือการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

17. มีแผน กิจกรรมในการส่งเสริมความฉลาดทาง อารมณ์ โดยบูรณา

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3.2 

กจิกรรม

ตามหลกั 

สูตร 

18. จดักิจกรรมและ ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนตาม

วยั และศกัยภาพของ 
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

19. เดก็อาย ุ3 – 5 ปี ไดรั้บการประเมินความฉลาด อยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง และบนัทึกผลการประเมิน  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

20. แจง้ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ กบัผูป้กครอง 

พร้อมการให้คาํแนะนาํในการส่งเสริม  
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่2 ผลวเิคราะห์ความสอดคลอ้งในการเป็นตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น (ต่อ) 

เกณฑ์การ

ประเมิน 
ตัวบ่งช้ี 

มัธย

ฐาน

(Md.) 

ฐาน

นิยม 

(Mo.) 

ฐานนิยม - 

มัธยฐาน 

(Mo. – 

Md.) 

ค่าพสัิย

ระหว่างค

วอไทล์ 

ผลการ 

วเิคราะห์ 

ความ 

สอดคล้อง 

4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

4.1 ด้านการมี

ส่วนร่วม 

21. ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

22. ผูป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆใน

โรงเรียน ท่ีนอกเหนือจากวนัสาํคญั  
4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

23. มีเครือข่ายภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน สนับสนุน และ

ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน เช่น ประดิษฐ์ของเล่นพ้ืนบ้าน 

สอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัเด็ก  

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 การ

สนับสนุน 

จากชุมชน 

 

24. มีการส่งเสริมความสมัพนัธ์ ความร่วมมือกบัชุมชน ใน

การให้ความรู้และบริการ  
5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

25. อปท. สนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรม สร้างเสริม

สุขภาพ แกไ้ขปัญหาสุขภาพเด็ก  
4.00 5.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 พบว่าผลการยืนยนัความสอดคลอ้งในการเป็นตวับ่งช้ีการดําเนินงานทั้ ง 4 ดา้นในการให้บริการ

การศึกษาของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย ดงัน้ี 

 1. งานดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีดา้นความขยนัมีความสอดคลอ้ง

กนั (IR.  ≤  1.50; Mo. – Md.  ≤  1.00) จาํนวน 6 ตวับ่งช้ี 

 2. งานดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีดา้นความขยนัมี

ความสอดคลอ้งกนั (IR.  ≤  1.50 ; Mo. – Md.  ≤  1.00) จาํนวน  8  ตวับ่งช้ี 

 3. งานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าตัวบ่งช้ีด้านความขยนัมีความ

สอดคลอ้งกนั (IR.  ≤  1.50 ; Mo. – Md.  ≤  1.00) จาํนวน  6  ตวับ่งช้ี 

 4. งานดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ตวับ่งช้ีดา้นความขยนัมีความ

สอดคลอ้งกนั (IR.  ≤  1.50 ; Mo. – Md.  ≤  1.00) จาํนวน  5  ตวับ่งช้ี 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

1. สภาพการใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั

หนองคาย มีองคป์ระกอบหลกัของมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น ได ้30 ตวับ่งช้ี 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมินและยืนยนัความเป็นไปไดข้องตวับ่งช้ีโดย

ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินพบวา่ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 25 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีมีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก 
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3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมินความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญการ

ประเมินพบวา่การดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 25 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากและมีความสอดคลอ้ง

กนัของตวับ่งช้ี 

 

6. อภิปรายผล  

 1. สภาพการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยั ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองคาย มีองค์ประกอบหลกัของมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น จากการสัมภาษณ์

สภาพการให้บริการของสถานศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได ้30 ตวับ่งช้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีการจดัทาํแผน

ครอบคลุมการดาํเนินงานอย่างครบถว้นตามมาตรฐานการดาํเนินงาน ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบั กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2550) ท่ีได้เล็งเห็นความสําคัญ ในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั ใหส้ามารถดาํเนินงานเพ่ือพฒันาเด็ก ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทาง

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ในการดาํเนินงานการศึกษาต่อไป สาํหรับมาตรฐานดงักล่าว ไดร้วบรวม 

และจดัทาํข้ึน จาํแนกออกเป็นมาตรฐานการดาํเนินงาน 4 ดา้น  ประกอบดว้ย 1) งานดา้นบุคลากรและการบริหาร

จดัการ 2) งานดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  3) งานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 

4) งานดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน เน่ืองจากการศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรก

เกิดถึง 6 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการ

ของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสงัคม - วฒันธรรม 

2. ผลการวิจยัพบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมินและยืนยนัความเป็นไปได้

ของตวับ่งช้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญการประเมินพบวา่ตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ได ้25 ตวับ่งช้ี มีความเป็นไปไดอ้ยู่

ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการดาํเนินงานของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สัญญา ซา้ยซา (2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาทม อาํเภอนาทม ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อ

การจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลนาทม อาํเภอนาทม จังหวดั

นครพนม จาํนวน 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นเพ่ือประเมินความสอดคลอ้งของตวับ่งช้ีโดยผูเ้ช่ียวชาญการ

ประเมินพบวา่ตวับ่งช้ีการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ได ้25 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากและมีความ

สอดคลอ้งกนัของตวับ่งช้ี สอดคลอ้งกบันางวชัรี แกว้เนตร (2549) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีและมาตรฐานการศึกษาศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจงัหวดัอุบลราชธานีโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ผลการวิจยัพบว่ามาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีมี

ความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดส้ําหรับศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จังหวดัอุบลราชธานี มีดงัน้ี 1) 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียน9 มาตรฐาน 52 ตวับ่งช้ี 2) มาตรฐานดา้นกระบวนการ 15 มาตรฐาน 49 ตวับ่งช้ี 3) มาตรฐาน

ดา้นปัจจยั 5 มาตรฐาน 45 ตวับ่งช้ี  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  ควรนําไปเป็นแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน การจัดการเรียนรู้ และหา

แนวทางสนบัสนุนใหค้รบตามมาตรฐานการดาํเนินงานของสถานศึกษา ให้หลากหลายครอบคลุมการดาํเนินงาน

ทั้ง 4 ดา้นใหมี้ความละเอียดมากยิง่ข้ึน 

 (2)  สามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค ให้สามารถ

ดาํเนินงานเพ่ือพฒันาเด็ก ไดอ้ย่างมีคุณภาพและเหมาะสม แลว้เก็บขอ้มูลเพ่ือนาํมาเป็นสารสนเทศและพฒันา

สถานศึกษาต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1)  ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปควรพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประยกุตใ์ช้

ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการศึกษาในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือจะไดห้าทางพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 (2)  ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผลของการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นของสถานศึกษา ดงันั้นจึงควร

ทาํการพฒันาตวับ่งช้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ รายวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตดา้นการอ่านและการเขียน และ (2)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสาร รายวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตดา้นการอ่านและการเขียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงั จากการ

จดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว  โฟร์ อาร์ (SQ4R) กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว  โฟร์ อาร์ (SQ4R) จาํนวน 5 แผน เป็น

เวลา 20 ชัว่โมง และ (2) แบบทดสอบความสามารถอ่าน โดยขอ้สอบเป็นแบบปรนัย จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.66 และแบบทดสอบความสามารถเขียน โดยขอ้สอบเป็นอตันยั จาํนวน 10 ขอ้ การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ( Dependent t-test statistic) ผลการวิจยัพบว่า (1) 

ความสามารถในการส่ือสารรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตดา้นการอ่าน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ใน

ระดบัดีเยี่ยม ( x� = 16.22) และความสามารถในการส่ือสาร รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวิต ดา้นการเขียนอยู่ใน

ระดบัดี (x� = 7.7)   ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) (2) ความสามารถในการส่ือสาร 

รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ต่างสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R), ความสามารถอ่านและความสามารถเขียน 
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ABSTRACT 

  The purposes of this study were ( 1)  to study English communication abilities focusing on English 

reading and writing abilities in the English for Life Course of Mathayomsuksa 6 students; and (2) to compare the 

English reading and writing abilities for communication in the English for Life Course of Mathayomsuksa 6 

students before and after learning under the learning management using the SQ4R teaching method. The sample 

of this research consisted of 47 Mathayomsuksa 6 students in an intact classroom of Suankularb Wittayalai  

Chonburi School during the first semester of the academic year 2018, obtained by simple random sampling using 

the classroom as the sampling unit.   The instruments in this study were (1)  five learning management plans for 

the SQ4R teaching method; and ( 2)  a test on English reading and writing abilities containing 20 objective test 

items for testing reading ability, with reliability coefficient of 0.66, and 10 essay type test items for testing writing 

ability.    The data were analyzed using the mean, standard deviation, and dependent t- test statistic.  The results 

showed that (1) the English reading ability for communication in the English for Life Course of Mathayomsuksa 

6 students learning under the learning management using the SQ4R teaching method was at the excellent level 

(x �= 16.22) , and their English writing ability for communication in the English for Life Course was also at the 

excellent level (x� = 7.7); and (2) after learning under the learning management using the SQ4R teaching method, 

the Mathayomsuksa 6 students’  English reading and writing abilities for communication in the English for Life 

Course increased significantly at the .05 level.   

 

KEYWORDS: SQ4R teaching method, Reading and writing abilities  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 การเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความสําคญัและจาํเป็นเพราะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของ

ชุมชนโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ อีกทั้งยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเอง

และผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน มีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต อีก

ทั้งภาษาต่างประเทศ ยงัเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานท่ีกาํหนดให้เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ 

ภาษาองักฤษ เพ่ือการนาํไปใชส่ื้อสาร เพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใชท้กัษะทางภาษาทั้ง 4 ไดแ้ก่ การฟัง การพดู 

การอ่าน และ การเขียน เพ่ือนาํทกัษะเหล่าน้ีไปใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนั และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ.2551:1) นอกจากความรู้ในภาษาต่างประเทศ ทกัษะการส่ือสารหรือ

ความสามารถในการส่ือสารก็จาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะมนุษยจ์าํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา ถือ

ไดว้า่การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพ้ืนฐาน   
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 เน่ืองจากการใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือดาํเนินงานด้านต่างๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง 

"ภาษาสากล" เพราะมีการพดูอยา่งกวา้งขวาง เป็นภาษาท่ีมีการใชก้นัมากท่ีสุด เป็นภาษาระหวา่งประเทศท่ีตอ้งใช้

ในการส่ือสาร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสารดา้นธุรกิจ เช่น ธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก ธุรกิจการท่องเท่ียว 

ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม  การเดินเรือ การบิน การบนัเทิง วทิยแุละการทูต เป็นตน้ ยิง่ไปกวา่นั้นความรู้ภาษาองักฤษ

ในการปฏิบติังานกลายเป็นส่ิงจาํเป็นในการประกอบอาชีพ และภาษาองักฤษยงัเป็นหน่ึงในหกภาษาราชการของ

สหประชาชาติ (อานสั คนัน่ิงแฮม, ม.ป.ป)     

 จากความสําคญัของภาษาองักฤษดงักล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยไดมี้การประกาศนโยบายให้นกัเรียน

เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีกาํหนดใหมี้การสอนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไปในปี 2538 และ

ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรภาษาองักฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน 

English Program โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (สถาบัน

ภาษาองักฤษสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555) ในการจดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันาการเรียน

เพ่ือใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การแสวงหาความรู้ และการ

ประกอบอาชีพ และมุ่งพฒันาเน้นทักษะทางภาษาทั้ ง 4 ได้แก่ทักษะการฟัง, การอ่าน, การพูด, และการเขียน 

นอกจากน้ีหลกัสูตรการศึกษาระดบัชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กาํหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็น

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซ่ึงนกัเรียนทุกคนตอ้งไดเ้รียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน มีความเขา้ใจความแตกต่างของภาษา การคิด สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้รวมถึงช่วยใหน้กัเรียนเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ทั้ง

ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่งง่ายและกวา้งข้ึน 

 จากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ในปี 2560 ดาํเนินการโดย

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาองักฤษ พบวา่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติอยูท่ี่ 28.31 และผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) วิชาภาษาองักฤษ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลยั ชลบุรี อยูท่ี่ 24.67  ซ่ึงตํ่ากวา่ผลการทดสอบระดบัชาติ (โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ชลบุรี, 2560) การ

ดาํเนินการแกปั้ญหาท่ีสําคญัคือการนาํเอาการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ซ่ึงวิธีการอ่านแบบ 

SQ4R เป็นกลวธีิการอ่านช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทอ่านไดอ้ยา่งเป็นระบบ (Richardson & Morgan in UCF College 

of Education, 2005, p.1) ช่วยใหน้กัเรียนเลือกส่ิงท่ีคาดวา่จะรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว จดจาํไดดี้ และทบทวนเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงมาจากการสอนแบบ (SQ3R) ของ 

ฟรานซิส พี.โรบินสัน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านแห่งมหาวิทยาลยัโอไฮโอ โดยจาํแนกเป็น 3 ขั้นหลกั คือขั้นก่อน

อ่าน ขั้นระหวา่งอ่าน และขั้นหลงัการอ่าน มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี ขั้นสาํรวจ (Survey-S) นกัเรียนสาํรวจ

เร่ืองราวท่ีไดอ่้านอยา่งคร่าวๆ หาจุดสาํคญัของเร่ือง ขั้นตั้งคาํถาม (Question-Q) นกัเรียนตั้งคาํถามจากบทอ่าน ฝึก

ตั้งคาํถาม และกาํหนดเป้าหมายในการอ่าน ขั้นอ่าน (Read-R1) นักเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียดหาคาํตอบ

สาํหรับคาํถามท่ีไดต้ั้งไว ้เป็นการอ่านเพ่ือจบัใจความสาํคญั ขั้นตอบคาํถาม (Recite-R2) นกัเรียนตอบคาํถามท่ีได้

ตั้งไว ้และเขียนความเขา้ใจของตนเองจากการตอบคาํถาม ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflect-R3) เป็นกระบวนการ

สาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเช่ือมโยงองคค์วามรู้ใหม่กบัความรู้เดิมเป็นความเขา้ใจของตนเอง ขั้นทบทวน (Review-
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R4) นกัเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอ่านทั้งหมด เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจวา่สามารถจดจาํหรือเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่าน 

หากมีส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจให้ยอ้นกลบัไปอ่านทบทวนจนกว่าจะเขา้ใจ การอ่านซํ้ าๆนั้น ช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ

แนวคิดชดัเจน 

  จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ทาํให้ความสามารถในการอ่านและการ

เขียนดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ศึกษาความสามารถใน

การส่ือสารภาษาองักฤษ ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลยั ชลบุรี นาํไปสู่การอ่านเพ่ือความเขา้ใจในรายวิชาภาษาเพ่ือชีวิตและเพ่ือท่ีจะพฒันาผลการทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) วชิาภาษาองักฤษใหสู้งยิง่ข้ึน  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการส่ือสาร รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั ชลบุรี จากการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวน

กหุลาบวทิยาลยั ชลบุรี ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จากการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  

 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

การจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) 

ขั้นตอน จุดประสงค์ 

ขั้นนํา 

1. สนทนาความรู้เดิมกบัเร่ืองท่ีจะเรียน 

 

1. เช่ือมโยงเน้ือหาเก่าสู่เน้ือหาใหม่  

ขั้นสอน 

 1. สาํรวจ Survey (S)  

1.หาจุดสาํคญั หรือประเดน็สาํคญัของ

เร่ือง   

2.การตั้งคาํถาม  Question (Q) 

 

1. ฝึกตั้งคาํถาม  

2. กาํหนดเป้าหมายในการอ่าน 

3. อ่าน Read (R1)  1. จบัใจความสาํคญั  

2. ตอบคาํถามสาํหรับคาํถามท่ีตั้งไว ้

4. ตอบคาํถาม Recite (R2) 1. เขียนคาํตอบตามความเขา้ใจ 

5.สะทอ้นความคิด Reflect (R3)   

 

1. เช่ือมโยงองคค์วามรู้ใหม่กบัความรู้

เดิมเป็นความเขา้ใจของนกัเรียน 

6. ทบทวน Review (R4) 1. เล่าคาํถามท่ีตั้งไวแ้ละคาํตอบ  

2. ตรวจสอบความเขา้ใจ 

ขั้นสรุปและประเมินผล 1. ตรวจสอบความสามารถนกัเรียน 

ความสามารถอ่าน 

 

ความสามารถเขียน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั 

  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็นแผนการ

วจิยัแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)  

  4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 47 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใชห้้องเรียนเป็น

หน่วยในการสุ่ม 

   4.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอน

แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)    

  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 1) ความสามารถอ่านภาษาองักฤษ 2) ความสามารถเขียน

ภาษาองักฤษ 

               4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การทดลอง 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการ

เรียนรู้ 5 แผน เวลา 20 ชัว่โมง แผนละ 4 ชัว่โมง  

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มจีาํนวน 2 ฉบับ ได้แก่  

   (1)  แผนการจดัการเรียนแบบเอส คิว โฟร์ อาร์  (SQ4R) รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ จาํนวน 5 

แผน 20 ชัว่โมง ประเมินความเหมาะสมของแผนโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ี 1 ไดร้ะดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 – 5 ไดร้ะดบั

ความเหมาะสมมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 – 4.43  จาก 5 ระดบั  

   (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษดา้นการอ่านและการเขียน จาํนวน 2 

ฉบบั ฉบบัท่ี 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิความสามารถอ่าน เป็นแบบปรนัย จาํนวน 20 ขอ้ ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.60-1.00 ค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.26-0.78 ค่าอาํนาจ

จาํแนกระหวา่ง 0.34-0.83 และค่าความเช่ือมัน่ 0.66 ฉบบัท่ี 2) แบบทดสอบวดัความสามารถเขียน เป็นแบบอตันยั 

จาํนวน 10 ขอ้ 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  จาํนวน 5 แผน 

แผนละ 4 ชัว่โมง รวมเป็น 20 ชัว่โมง 

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

              (1) สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

              (2) สถิติทดสอบที (Dependent t-test statistic)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

         (1) การศึกษาความสามารถในการส่ือสารรายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

6 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั ชลบุรี จากการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) 
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 ความสามารถในการส่ือสาร รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวิต ดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี จากการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ เอส คิว 

โฟร์ อาร์ (SQ4R) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 และ 2 

  

ตารางที ่1   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการส่ือสารรายวิชาภาษาองักฤษ 

  เพ่ือชีวติดา้นการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบ 

  เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลาง 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยี่ยม 16-20 32 68.09 - - 

70 – 79 ดี 14-15 15 31.91 - - 

รวม ดีเยี่ยม  47 100 16.21 1.10 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่  ความสามารถในการส่ือสารรายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) โดยรวม อยูใ่นระดบัดี

เยีย่ม ( x�  = 16.21) และมีนกัเรียนร้อยละ 68.09 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

 

ตารางที ่ 2   จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการส่ือสารรายวิชาภาษาองักฤษ 

 เพ่ือชีวติ ดา้นการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบ 

 เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลาง 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยี่ยม 8-10 29 61.70 - - 

70 - 79 ดี 7 18 38.30 - - 

รวม ดีเยี่ยม  47  7.7 0.65 

    

     จากตารางท่ี 2  พบวา่  ความสามารถในการส่ือสารดา้นการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) อยู่ในระดบัดี ( x�   = 7.7) และมีนักเรียนร้อยละ 

61.70 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 

 (2) การเปรียบเทียบความสามารถส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวน

กหุลาบวทิยาลยั ชลบุรี ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จากการจดัการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) 
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  ความสามารถในการส่ือสารรายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติดา้นการอ่านและเขียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั ชลบุรี ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้

แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 และ 4 
 

 

ตารางที ่3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการส่ือสาร รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ดา้นการอ่าน 

 ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบ 

 เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 9.02 1.52 

46 15.55 .000 
หลงัเรียน 16.22 1.10 

 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่ ความสามารถในการส่ือสารรายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่4   เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการส่ือสาร รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือชีวติ ดา้นการเขียน 

 ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้ 

 แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 5.04 1.0 

46 15.55 .000 
หลงัเรียน 7.7 0.65 

      

 จากตารางท่ี 4  พบวา่  ค่าเฉล่ียความสามารถในการส่ือสารดา้นการเขียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

 

6. อภิปรายผล  

 1. ความสามารถในการส่ือสาร รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือชีวิต ดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) โดยรวมอยูใ่นระดบั

ดีเยี่ยมและระดบัดีตามลาํดบัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว 

โฟร์ อาร์ (SQ4R) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิธีการสอนอ่านท่ีเป็นระบบขั้นตอนประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ซ่ึง

นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะและความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเขียนในเวลาเดียวกนั โดยเร่ิมจาก
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ครูจดัหาบทอ่านท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไป มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน และเป็นบทอ่านท่ีนกัเรียนสนใจและ

ตอ้งการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมโดยจดักลุ่มนกัเรียนโดยการสุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

และช้ีแจงการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  และเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเพ่ือ

เช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่าน โดยรูปภาพ หรือส่ือวดีีโอต่างๆ  ขั้นตอนการสอน (1) ขั้นสาํรวจ (Survey-S) นกัเรียน

ฝึกการอ่านแบบกวาดสายตา (Skimming) อ่านบทอ่านคร่าวๆ ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองโดยรวมเร็วข้ึน และเขา้ใจ

ใจความสาํคญัโดยไม่ตอ้งอ่านรายละเอียด (2) ขั้นตั้งคาํถาม (Question-Q) นกัเรียนฝึกตั้งคาํถามใหถู้กตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ครูควรให้ผูเ้รียนมีอิสระในการทาํกิจกรรม ให้นักเรียนใชค้วามรู้หรือความคิดเต็มกาํลงั 

โดยครูเป็นผูช่้วยเหลือในกรณีท่ีนกัเรียนประสบปัญหา ในขั้นน้ีนกัเรียนใชเ้วลานานกวา่ขั้นสาํรวจ เน่ืองจากตอ้ง

ตั้งคาํถามใหถู้กไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จากการตรวจใบงาน สังเกตและพบวา่ ในชัว่โมงท่ี 1-10 นกัเรียนสามารถ

ตั้งคาํถามแต่ไม่ถูกหลกัไวยากรณ์แต่ยงัสามารถเขา้ใจได ้และตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 11-20 นกัเรียนสามารถตั้งคาํถามได้

ถูกไวยากรณ์และตรงประเด็นมากข้ึนโดยครูเป็นผูช่้วยเหลือและให้คาํปรึกษา ในขั้นน้ีนกัเรียนไดป้ระโยชน์จาก

การตั้งคาํถาม ซ่ึงจิราพร อคัรสมพงศ ์(2557) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ คาํถามมีประโยชน์ในการส่งเสริมทกัษะทางการคิด

ให้แก่นักเรียน กระตุน้ความสนใจในการเรียน ทาํให้นักเรียนต่ืนตวั  สนใจเรียนดีข้ึน ช่วยขยายความคิดและ

แนวทางในการเรียนรู้แก่นกัเรียน ช่วยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่ือกลางเช่ือมโยง

ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ปลูกฝังนิสัยรักการคน้ควา้  เพ่ือหาคาํตอบจากคาํถามท่ีไดรั้บ และใชว้ดัผลประเมินผล

การเรียนรู้ของนักเรียนไดดี้ (3) ขั้นอ่าน (Read-R1) ในขณะท่ีอ่านเร่ืองนั้นนักเรียนไดคิ้ดและฝึกทักษะการจด

ประเด็นสาํคญั รายละเอียดของเร่ือง และใจความสาํคญัจากคาํถามท่ีไดต้ั้งไว ้ดงัผลการวิจยัท่ีผ่านมาของ จิราพร 

หนูลาย (2550) ซ่ึงนาํวิธีการสอนอ่านแบบ (SQ4R) มาพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 

โดยผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณรงค์

เดช ประจันทร์เสน (2559)  ได้ศึกษาผลการสอนอ่านแบบ SQ4R ต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2  จากการวิเคราะห์พบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในการ

อ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนหลงัไดรั้บการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยนกัเรียนทุกคนมีคะแนนความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ช้ีให้เห็นวา่นกัเรียนมี

ความเขา้ใจในการอ่าน (4) ขั้นตอบคาํถาม (Recite-R2) นกัเรียนฝึกการเขียนสรุปความ นาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาเขียน

เป็นความเขา้ใจของตนเอง และแสดงความเขา้ใจโดยการเขียนตอบคาํถาม นกัเรียนใชเ้วลาในขั้นน้ีนานท่ีสุดเพราะ

เป็นการอ่านและเขียนรายละเอียดของบทอ่านเพ่ือให้เขา้ใจบทอ่านมากข้ึน โดยเขียนเร่ืองตามความเขา้ใจของ

นกัเรียนตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ครูคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรม ให้กาํลงัใจและสร้างบรรยากาศใน

การเรียน ในขั้นน้ีนกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านและการเขียนในเวลาเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของยวุดี โปธายะ (2546) ไดศึ้กษาวธีิการสอนแบบ SQ4R เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ

และความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนกัเรียนในระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผลการวิจยัพบวา่ 

ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนสูงข้ึน ในขั้นตอบ

คาํถาม (Recite - R2) นกัเรียนฝึกการเขียนสรุปความเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรางค ์

โควต้ระกลู (2541: 313) ไดก้ล่าววา่การสอนใหน้กัเรียนสรุปความ จะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน และช่วยเพ่ิม
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ความจาํของนกัเรียน (5) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflect-R3) นักเรียนทบทวนความรู้และความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน 

ช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ นาํเสนอความเขา้ใจในรูปแบบการเขียน

หรือการพูด เช่น การเขียนสรุปความ การพูดแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ (6) ขั้นทบทวน (Review-R4) นักเรียน

ตรวจสอบความเขา้ใจ และยอ้นกลบัไปทาํความเขา้ใจส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจหรือหาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากส่ิงท่ีสนใจจากบท

อ่าน  

 กล่าวไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบเอส คิวโฟร์ อาร์ (SQ4R) เป็นวธีิสอนอ่านอยา่งเป็นระบบขั้นตอนซ่ึงแต่

ละขั้นตอนจะช่วยพฒันาทกัษะความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 

เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านจบัใจความสาํคญั เป็นตน้  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ควรใหน้กัเรียนมีอิสระในการทาํกิจกรรมการอ่าน ใหน้กัเรียนมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ หรือความคิด

เต็มกาํลงั ครูควรเป็นผูค้อยช่วยเหลือ และให้คาํปรึกษาในกรณีท่ีนกัเรียนประสบปัญหา อีกทั้งกระตุน้ใหน้กัเรียน

ทาํกิจกรรม ใหก้าํลงัใจ และสร้างบรรยากาศในการเรียน     

 (2) ควรสาํรวจความคิดเห็นผูเ้รียนเก่ียวกบับทอ่าน เพ่ือเป็นบทอ่านเสริมจากเน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและคาํอธิบายรายวชิาท่ีกาํหนดไว ้และจดัหาบทอ่านท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไปให้มี

ความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน และควรเป็นบทอ่านท่ีนกัเรียนสนใจและตอ้งการเรียนรู้เพ่ือใหไ้ดบ้ทอ่านตาม

ความตอ้งการของนกัเรียนมากข้ึน  

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 (1) ควรศึกษาวจิยัในการจดัการเรียนรู้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้ใน

วชิาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านบทอ่าน เช่น ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย และ

วชิาทางภาษาอ่ืนๆ เป็นตน้  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกบั

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดั

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จังหวดันนทบุรี 

The relation between the Information and Communication Technology 

Knowledge Management Administration with the Information and 

Communication Technology Use Behavior of teachers in Bangrouy District Area, 

The Secondary Educational service area office 3, Nonthaburi Province 
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บทคัดย่อ 

 มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย 2) ศึกษาระดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนใน

อาํเภอบางกรวย 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบัพฤติกรรม

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดันนทบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ครูโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย จาํนวน 218 คน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยวิธีของเพียร์สัน 

(Pearson’s correlation)  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 ผลการวจิยั (1) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน

โรงเรียนในอาํเภอบางกรวย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน ์รองลงมา คือ การเก็บและการสืบคน้ความรู้  และลาํดบัสุดทา้ย คือ 

การแสวงหาความรู้ ตามลาํดบั (2) ระดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบาง

กรวย พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน รองลงมา คือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และลาํดบัสุดทา้ย คือ คอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ตามลาํดบั (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัพฤติกรรมการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดันนทบุรี พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั ระดบัสูงมากกบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครู อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

คาํสําคญั:  การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โรงเรียน 

 ในอาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จงัหวดันนทบุรี 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study 1) the level of Information and Communication 

Technology Knowledge Management Administration of teachers in Bangrouy District Area, The Secondary 

Educational service area office 3 ,Nonthaburi Province 2) the Information and Communication Technology Use 

Behavior of teachers in Bangrouy District Area,The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi 

Province 3) The relation between the Information and Communication Technology Knowledge Management 

Administration with the Information and Communication Technology Use Behavior of teachers in Bangrouy 

District Area, The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi Province The population sampling 

of this research were from 218 teachers in Bangrouy District Area, The Secondary Educational service area 

office 3 ,Nonthaburi Province. The methods were used ;questionnaires , Information analyzed by using 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation ,and Pearson Product Moment Correction Coefficient  

significance different at the level of 0.05 

 The research results were as follows: 1) The level of opinion about  the Information and 

Communication Technology Knowledge Management Administration  of schools  in Bangrouy District Area, 

The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi Province, In the overview was in the high level. 

Consideration in deep details; we found that the highest average scores were knowledge transferring and the use 

of knowledge benefits, and followed by; the knowledge collecting and researching, and the lowest average 

scores  was the seeking knowledge. The level of Information and Communication Technology Use Behavior of 

teachers in Bangrouy District Area,The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi Province, we 

found that the highest average scores was the Computer Technology Teaching Management , the following 

average scores was the learning and teaching supplies  and the lowest average  scores was Computer assisted 

instruction (CAI).The relation between the Information and Communication Technology Knowledge 

Management Administration with the Information and Communication Technology Use Behavior of teachers in 

Bangrouy District Area, The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi Province; we found there 

was related and tended  to be in the same way in  a very high scores level with Information and Communication 

Technology Use Behavior of teachers; significance different static at the level of 0.05 Overview was 

high,(r=0.962) that same as aspects. 

 

KEYWORDS: the Information and Communication Technology Knowledge Management Administration of 

School in Bangrouy District Area, The Secondary Educational service area office 3 ,Nonthaburi 

Province 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ทิศทางของโลกในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายทัว่โลก 

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาของไทย

ปัจจุบนัมีจุดเน้นสําคญัท่ีตอ้งสร้างเยาวชน เพ่ือเป็นทั้งผูบ้ริโภค เป็นผูส้ร้างความรู้และเป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ มี

ความสามารถ มีคุณภาพ กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก สามารถกา้วสู่ความเป็นสากลอยา่งมัน่คงดว้ยเคร่ืองมือ

สาํคญั คือ เทคโนโลยสีารสนเทศและสารส่ือสาร ซ่ึงการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใน

ปัจจุบนัเป็นการนาํความรู้ความสามารถ ดา้นการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และฐานขอ้มูลทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ ใช้ใน ด้านการบริหารงานของสถานศึกษา (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร, 2552) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ี

จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรเพ่ือการนําไปใช้

ประโยชน์ทั้งต่อ บุคคลและองคก์ร โดยสามารถใชร้ะบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยใหก้ารจดัการความรู้เกิดได้

ง่ายและสะดวกข้ึน อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานของคนในองค์กรมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (วิจารณ์ 

พานิช, 2555) 

 จากท่ีผ่านมาปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครู บุคลากร ซ่ึงสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 4 

ดา้น คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจดัการระบบปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาดา้นการบริหาร

จดัการซ่ึงจากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการความรู้กบั

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพ่ือทําให้ทราบถึงการบริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีอยูภ่ายในองค์กรและภายนอกองคก์รซ่ึงอยูก่ระจดักระจายในตวับุคคลหรือเอกสารมีความจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีบุคลากรครูตอ้งมีความรู้ท่ีครอบคลุมในการเรียนการสอน การวจิยั ทดลองดา้นการเรียนการสอน พฒันา

นวตักรรมทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นสามารถพฒันา นักเรียนให้

เป็นเด็กท่ีเก่งและกลา้แสดงออก มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความเป็นตวัของ ตวัเองสูง และเป็น

ผูน้ําสังคมได้เป็นอย่างดี (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทําให้

สถานศึกษาไดรั้บการคาดหวงัสูงจากสงัคม วา่เป็นโรงเรียนท่ีสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ พร้อม

ท่ีจะต่อยอดในระดบัอุดมศึกษาท่ีสูงข้ึน ต่อไป แต่ยงัไม่มีการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบเช่ือมโยงในการแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยปราศจาก แนวคิดและทฤษฎีมารองรับในการบริหารจดัการความรู้ให้เป็นระบบอยา่ง

ต่อเน่ือง ตอ้งกาํหนดวธีิการใหบุ้คลากร เขา้ถึงความรู้ เกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือนร่วมงานและการ

จดัเก็บความรู้เหล่านั้นไวใ้นองค์กร เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ 

รวมทั้ งปฏิบติังานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนยงัเป็นการป้องกันการสูญหายของความรู้ รวมทั้ งการนํา

สถานศึกษาเขา้สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในอาํเภอบาง

กรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี 
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 2. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัพฤติกรรมการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของครูในอาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

นนทบุรี 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การบริหารจดัการความรู้ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของครู 

1. การแสวงหาความรู้  

2. การสร้างความรู้  

3. การเก็บและการสืบคน้ความรู้ 

4. การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน ์

 

ท่ีมา : Marquardt, 1996  

 1. ดา้นคอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน 

2. ดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4. ดา้นการติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูล 

ท่ี : สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 

     เทคโนโลย ี(2551) 

 

4.สมมติฐานของการวจัิย  

 การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

นนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี มี 2 โรงเรียน จาํนวน 218 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งประชากร มาจาการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย 

5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน หาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index Of Item - Objective : Congruence : IOC) จากผูมี้ความรู้ มีความเช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้

ค่า IOC เท่ากบั 1.00 ซ่ึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช้ได้ จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปเก็บกบักลุ่มท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั .951 ซ่ึงมีความเช่ือมัน่

สามารถนาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงได ้
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5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจยันําแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากกลุ่มตวัอย่าง ไปตรวจสอบความถูกตอ้งตรวจให้คะแนน 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ดงัน้ี 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้คาํนวณหาค่าความถ่ี                 

ค่าร้อยละ  

  2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนใน

อาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี โดยการหาค่าเฉล่ีย  และ

ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  

  3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับระดับพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนใน

อาํเภอบางกรวย สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรีโดยการหาค่าเฉล่ีย  และ

ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  

   4. และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน

โรงเรียน กบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครู โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนในอาํเภอ

บางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี  
 

การบริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ x  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การแสวงหาความรู้ 4.87 0.18 มากท่ีสุด 4 

2. การสร้างความรู้ 4.88 0.17 มากท่ีสุด 3 

3. การเก็บและการสืบคน้ความรู้ 4.88 0.24 มากท่ีสุด 2 

4. การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน์ 4.89 0.19 มากท่ีสุด 1 

ภาพรวม 4.88 0.16 มากท่ีสุด  

 

 ในภาพรวมพบวา่  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.88, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน ์( x =4.89, S.D. = 0.19) รองลงมา คือ การเก็บ

และการสืบคน้ความรู้ ( x =4.88, S.D. = 0.24) และลาํดบัสุดทา้ย คือ การแสวงหาความรู้ ( x =4.87, S.D. = 0.18) 

ตามลาํดบั 

 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี 
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พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ x  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน 4.89 0.24 มากท่ีสุด 1 

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.88 0.17 มากท่ีสุด 4 

3. อุปกรณ์การเรียนการสอน 4.89 0.19 มากท่ีสุด 2 

4. การติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูล 4.89 0.17 มากท่ีสุด 3 

ภาพรวม 4.88 0.14 มากท่ีสุด  

 

 ในภาพรวมพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.88, S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน ( x =4.89, S.D. = 0.24) 

รองลงมา คือ อุปกรณ์การเรียนการสอน  ( x =4.89, S.D. = 0.19) และลาํดับสุดท้าย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

( x =4.88, S.D. = 0.17) ตามลาํดบั 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

กบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธีิของเพียร์สนั (Pearson’s correlation)  
 

การบริหารจดัการความรู้ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. การแสวงหาความรู้ .449* .732* .749* .534* .813* .000 สูงมาก 

2. การสร้างความรู้ .726* .623* .362* .588* .782* .000 สูงมาก 

3. การเก็บและการสืบคน้ความรู้ .978* .550* .225* .304* .735* .000 สูงมาก 

4. การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน ์ .200* .710* .989* .281* .708* .000 สูงมาก 

ภาพรวม .946* 0 สูงมาก 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 พบว่า การบริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงมาก (r = 0. 946) 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

7. อภิปรายผล  

 1. การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาใน
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รายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ การเก็บและการสืบคน้ความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การสร้างความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และลาํดบัสุดทา้ย 

คือ การแสวงหาความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1.1 การถ่ายความรู้และการใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีการเขา้ประชุม

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้สู่การปฏิบติัท่ีดี ขอคาํปรึกษาจากผูท่ี้มีประสบการณ์ เพ่ือพฒันามีการปฏิบติังานครู ทั้งอาจ

เป็นเพราะ สถานศึกษามีการ มีการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวน การของการสร้าง

ความรู้การจดัเก็บและการแบ่ง เป็นความรู้กล่าวโดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุสภาพปัจจุบัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดความรูและการใช้ประโยชน์การถ่ายทอดและการใช้

ประโยชน์จากความรู้ มีความจาํเป็นสาํหรับองคก์ร เน่ืองจากองคก์รจะตอ้งมีความรู้ในการเรียนรู้และเรียนรู้ไดดี้

ยิ่งข้ึน เม่ือมีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทาํให้ฐานความรู้ท่ีองค์กรจัดเก็บไว ้มีการถ่ายทอดไปอย่าง

รวดเร็วและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย กฤติกา พูลสุวรรณ (2559) การจัดการความรู้ของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบวา่

การถ่ายทอด องคค์วามรู้ อยูใ่นระดบัมาก 

 1.2 การเก็บและการสืบคน้ความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ไดจ้ดัทาํและใชคู้่มือใน

การปฏิบติังาน เพ่ือสะดวกในการสืบคน้ความรู้จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มีการสืบคน้ขอ้มูลจากหอ้งสมุด และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาตนเองและผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Marquardt (1996) ไดก้ล่าววา่ การจดัเก็บ

และการสืบคน้ขอ้มูล คน้ควา้หาความรู้ การจดัเก็บความรู้เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากขั้นตอนของการสร้าง

ความรู้ ในการจดัเก็บความรู้ตอ้งกาํหนดส่ิงสําคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการ

จดัเก็บ ทั้งน้ีเพราะการจดัเก็บ คือ การจดัความรู้ไวเ้ป็น ระบบหรือเป็นหมวดหมู่ให้เกิดความง่ายในการจดัการการ

เขา้ถึง และการนาํกลบัมาใชใ้หม่  

 1.3 การสร้างความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทุกคนได้มีการนําความรู้จาก

ประสบการณ์มาพฒันาการปฏิบติังาน ไดน้าํความรู้จากประสบการณ์ทาํงานมาพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และมี

การมอบ หมายหนา้ท่ีตามความเหมาะสม และร่วมกนัส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งเป็น

ระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ Marquardt (1996) ไดก้ล่าววา่ การสร้างความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

สร้างความรู้ใหม่ข้ึน โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยท่ีสาํคญั คือ การระบุความรู้ โดยระบุวา่องคก์รมีความรู้อะไรบา้งใน

กระบวนการดาํเนินงาน และองค์กรยงัขาดหรือตอ้งการความรู้อะไรอีกบา้ง โดยแหล่งความรู้อยูท่ี่ใด อยูก่บัใคร 

การแสดงความตอ้งการเป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้ สอดคลอ้งกบังายวิจยัของ ธิดารัตน์ เสวิกุล (2556) ได้

วจิยัเร่ือง การศึกษาการจดัการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การ

สร้างความรู้ มีการจดัเวลาเฉพาะให้ครูไดเ้ขา้ร่วมประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการเขา้ร่วมประชุมรวม

เพ่ือสร้างหรือพฒันาความรู้ใหม่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การสร้างความรู้ ใหม่ส่วนมากอยูใ่นดา้นการ

พฒันาหลกัสูตร และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ 

 1.4 การแสวงหาความรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การนาํความรู้จากประสบการณ์มา

พฒันาการปฏิบติังานเปิดโอกาสให้ บุคลากรใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงาน ไดร้ะดมความคิดในการ

วางแผนบริหารจดัการความรู้ในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัแนวคิด Marquardt (1996) ไดก้ล่าววา่ การ
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แสวงหาความรู้ องคก์รควรแสวงหาความรู้ท่ีมีประโยชน์และมีผลต่อการดาํเนินงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองคก์ร การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองคก์รตอ้งมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล เพ่ือการ

ปรับปรุง การดาํเนินงาน และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรคง์าน ดว้ยการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ จากแหล่ง

ภายนอกองคก์รโดยวิธีการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) การศึกษาสภาพการจดัการ

ความรู้ของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการจดัการความรู้ของครู

เก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการ

คน้หาความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ด้านการประมวลและกลัน่กรองความรู้ ด้านการสร้างและ 

แสวงหาความรู้และดา้นการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  

 2. พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ อุปกรณ์

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด การการติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

ลาํดบัสุดทา้ย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการจดัการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเน่ืองจาก การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นตวักลางเปิดส่ือมลัติมีเดียใช้สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตใช้เพ่ือพฒันากระบวนการคิด ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ประณิธาน แท่นประยุทธ (2551) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตลาดพร้าว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตลาดพร้าว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสภาพการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาในภาพรวม ของดา้นการใชเ้พ่ืองานบริหาร ดา้นการใชเ้พ่ืองานบริการ ดา้น

การใชเ้พ่ือการเรียนการสอนและดา้นการใชเ้พ่ือการวจิยัการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

  2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศครูสามารถคน้หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือจดัการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์ได ้สามารถให้การ

สนบัสนุนขอ้มูลความรู้แก่ผูเ้รียนได ้และนาํเสนอเน้ือหาในบทเรียนการสร้างส่ือการเรียนการสอนเหมือนจริง ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กระบวนการบูร

ณาการ ICT หมายถึง นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มาใชใ้นการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนไดแ้ก่ 

การจดัหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอน การวดัผลการเรียนการสอน และ

การนิเทศการสอน ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความสาํเร็จ ในการเสริมสร้างองคก์รแห่งยคุศตวรรษท่ี 21 อยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ไดก้ล่าวว่า 

อุปกรณ์การเรียนการสอน การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการนาํเสนอเน้ือหา การสราง

ส่ือการสอนและการสร้างฐานข้อมูลต่าง ๆ สําหรับการนําเสนอเน้ือหาโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

มลัติมีเดียนั้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยายไดเ้ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะได้

สมัผสักบัส่ือต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน เช่น ขอ้ความ ภาพและเสียง  

 2.3 การติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีการติดตาม

ข่าวสารการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีมี
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ประโยชน์ต่อการสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2551) ไดก้ล่าว

วา่ การติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูล การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนับนเครือขาย โดยเฉพาะการเช่ือมตอ

เขากบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะชวยให้ผูใ้ชท้ั้ งครูและนักเรียนสามารถแลกเปล่ียนข่าวสารและสอบถามความ

คิดเห็น ดา้นการศึกษาคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูล ดา้นติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายดา้นการใชแ้หล่งสารเทศเพ่ือ

การเรียนการสอนด้านรวบรวมจัดเก็บขอ้มูลประมวลผล ศึกษา ทําวิจัยรวมกับผูใ้ช้อ่ืน ๆ ทั้ งท่ีอยู่ในสถาบัน

เดียวกนัและสถาบนัต่าง ๆ ทัว่โลกได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาวดี เช้ือวงษ ์(2557) ไดศึ้กษาความรู้ ทศันคติ

และพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษา

พบวา่ บุคลากรเทศบาลตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี ส่วนใหญ่ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท ์(เล่นอินเตอร์เน็ตได)้ ในชีวติประจาํวนั และใชใ้นการทาํงานสาํหรับระดบัความรู้ของบุคลากรเทศบาล

ตาํบลดอนหวัฬ่อ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ เกือบคร่ึงหน่ึงมีความรู้อยูร่ะดบัปานกลาง และร้อย

ละ 47.15 มีความรู้อยูใ่นระดบัตํ่า แต่มีระดบัทศันคติเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 

ส่วนระดบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตาํบลดอนหัวฬ่อ พบวา่มากกวา่คร่ึงยงัมี

ระดบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัตํ่า 

 2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือช่วยในกาเรียนการสอนมากข้ึน ลดปัญหาการขาด แคลนครูและมีการ

ประสานความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและผูป้กครองมากข้ึนโดยการเช่ือมโยง เครือข่ายการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยตี่าง ๆ ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน และดา้นเวลา คือ มีการเรียนรู้ดว้ย ระยะเวลาและขอบเขตท่ีสั้นลงโดย

มีขอบเขตการเรียนรู้ท่ีกวา้งมากข้ึน อีกทั้งการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายยงัช่วยลด

ระยะทางและเวลาในระบบการเรียนการสอนอีก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ไดก้ล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการจดัการศึกษา

ในทุกระดบั สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นการนาํคอมพิวเตอร์เขา้ไปใชใ้นการศึกษา

ในลกัษณะของ การนาํเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ โดยท่ีคอมพิวเตอร์จะทาํการนาํเสนอบทเรียนแทน

ผูส้อน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองในปัจจุบนัพบวามีการนาํส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย (Multimedia) เขา

มาชวยในการนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนําเสนอเน้ือหาของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดม้าก ทาํใหค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 

 3. ความสัมพนัธ์การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

นนทบุรีพบวา่ การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยู่

ระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณารายสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

        3.1 ด้านการแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

นนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงมาก  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ไดก้ล่าววา่ความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศมีความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

2006 

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั การมีระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัก็มีส่วนช่วยให้การจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย

กระบวนการจดัการความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นการจดัการความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ จาก

แผนท่ีความรู้ องคก์รจะทราบวา่มีความรู้ท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งการมีอยูห่รือไม่ ถา้มีแลว้องคก์รก็จะตอ้งหาวิธีการในการ

ดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายมารวมไวเ้พ่ือจดัทาํเน้ือหาใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ช้ ปัจจัยสําคญัท่ีทาํให้ขั้นตอนน้ีประสบความสําเร็จคือ บรรยากาศและวฒันธรรมขององคก์รท่ีเอ้ือให้

บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน อีกทั้ งเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากร

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึง การบริหารจดัการความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการแสวงหาความรู้ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียน 

 3.2 ดา้นการสร้างความรู้ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Davenport (2007) สรุปรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจกัการ

ความรู้ในองค์กร วา่ เป็นปัญญาประดิษฐ์และระบบเช่ียวชาญ (Artificial Intelligence and Expert Systems) ได้มี

การนํามาใชใ้นช่วงทศวรรษ 1980 ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือช่วยให้บุคลากรในองค์กร

สามารถทาํการตดัสินใจในประเด็นสาํคญั ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้าง

ความรู้ ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบเช่ียวชาญเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นการสร้างความรู้ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน

โรงเรียน 

 3.3 ดา้นการเก็บและการสืบคน้ความรู้ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

นนทบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2547)ไดก้ล่าววา่ เทคโนโลยใีนการจดัเก็บความรู้ ช่วยใน

การจดัเก็บและจดัการความรู้ต่าง ๆ เช่นระบบจดัการฐานขอ้มูล เหมืองขอ้มูล ท่ีเป็นการดึงขอ้มูลจากแหล่ง จดัเก็บ

ขอ้มูลในคลงัขอ้มูล มารวบรวมและแสดงผลในรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ เทคโนโลยีในการจดัเก็บความรู้ ระบบ

จดัการฐานขอ้มูล แสดงผล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเก็บ

และการสืบคน้ความรู้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียน 

 3.4 ดา้นการถ่ายความรู้และการใช้ประโยชน์ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักับพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี เช้ือวงษ ์(2557) ไดศึ้กษาความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรเทศบาลตาํบล

ดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี ส่วนใหญ่ไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์(เล่นอินเตอร์เน็ตได)้ 

ในชีวติประจาํวนั และใชใ้นการทาํงาน พบวา่ความจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์ (เล่นอินเตอร์เน็ตได)้ ในชีวิตประจาํวนั และใชใ้นการทาํงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ การบริหารจดัการ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายความรู้และการใช้ประโยชน์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศของครูในโรงเรียน 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือประโยชน์การบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศกบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอาํเภอบางกรวย สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ไดด้งัน้ี 

 1.1 ระดบัสภาพการบริหารจดัการความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนในอาํเภอบางกรวย 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี การแสวงหาความรู้ ควรมีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

 1.2 ระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนอําเภอบางกรวย สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรใชส่ื้อคอมพิวเตอร์

ในการนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวต่าง ๆ แก่ผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา กลุ่ม

บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ี ความรับผิดชอบงานเฉพาะเท่านั้น เพ่ือทาใหท้ราบวา่บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีตอ้ง

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศวา่มีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมอยา่งไร 

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีบริหาร

จดัการความรู้ภายในสถานศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา (2) เพ่ือ

ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและ

การแกส้มการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะการแกปั้ญหา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุเหล่าสามวา (ซุนเวทย ์สฤษฎ์อุทิศ) จาํนวน 1 ห้องเรียน มีจาํนวนนักเรียน 38 คน  

ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

(1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา (2) แผนการจดัการเรียนรู้ และ (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

สมการและการแก้สมการ การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาจาํนวน 6 เดือน สถิติสําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใช้ใน

งานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา และการ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตร t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจยั

พบว่า (1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา เท่ากับ 91.53/89.11 (2) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70 และ (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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ABSTRACT 

The objectives of this study consisted of 3 items which were ( 1)  to examine the efficiency of the 

Mathematics exercises ( 2)  to study the learning achievement and ( 3)  to compare the Mathematics learning 

achievement on Equation and Solving the Equation for 6th grade students between pre- test and post- test through 

the Mathematics exercises. The sample of this study were 38 students in 6th grade who were studying in the first 

semester in academic year of 2018 form Suraosamwa School (Sunwat Sarit Uthid), using a classroom as a random 

unit. The data were collected by (1) the Mathematics exercise (2) lesson plan management and (3) the learning 

achievement test on Equation and Solving the Equation.  This study was conducted in 6 months.  The data was 

analyzed by percentage, mean and stand deviation.  Hypothesis testing- statistics were the analysis of efficiency 

from the Mathematic learning management through the Mathematics exercises and the analysis of the difference 

between pre- test and post- test by t- test on Dependent Samples.  The results showed that ( 1)  the efficiency of 

learning management through the Mathematics exercise was 91.53/89.11 (2)  the learning achievement was at a 

good level 70 percent and ( 3)  the students’  learning achievement in post- test was higher than pre- test at the 

statistical significant level of .05. 

 

KEYWORDS:  Learning Management through exercise, Learning achievement  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์

ทั้ งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงหน่ึงในยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาผลสัมฤทธ์ิในวิชา คณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เป็นการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล โดยผลผลิต/ผลลพัธ์

จะทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถท่องจาํและนาํส่ิงท่ีจาํไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดในเ ชิงสร้างสรรค์  และแก้ไขปัญหาท่ี เ กิด ข้ึนได้ ตลอดทั้ งการมีทักษะการทํางานร่วมกับผู ้ อ่ื น 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) และจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นกลุ่มวิชาบงัคบัแกน ซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียน 

โดยกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่นอ้ยกวา่ 480 ชัว่โมง หรือไม่นอ้ยกวา่ 4 คาบต่อสัปดาห์ อีกทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ยงัเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้วชิาคณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ ซ่ึงจากการวเิคราะ

ปัญหาของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พบวา่ ดา้นตวันกัเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้

ทางคณิตศาสตร์ ไม่ทาํการบา้น ไม่ทบทวนเน้ือหา และไม่ช่วยเหลือกนั สาํหรับดา้นตวัครู พบวา่ ครูส่วนใหญ่ใช้

การสอนแบบบรรยาย เอาใจใส่แต่นกัเรียนเก่ง ครูมกัจะนาํเสนอเน้ือหาใหม่ โดยการอธิบายและยกตวัอยา่งบน

กระดานดาํ ตั้งคาํถามใหน้กัเรียนตอบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัตามตวัอยา่ง ไม่ใชกิ้จกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดฝึ้ก

คิดแก้ปัญหา อีกทั้ งยงัสุ่มนักเรียนบางคนออกมาทําแบบฝึกหัดบนกระดาน ส่วนนักเรียนคนอ่ืนๆ ได้แต่

สังเกตการณ์การทาํงานของเพ่ือนๆ โดยไม่ไดท้าํงานร่วมกนั จึงส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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ของนกัเรียนตํ่า (นิภาภรณ์ ภูมาศ, 2559) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2560 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีจาํนวนผูเ้ขา้สอบเท่ากบั 471,027 คน พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 38.76 คะแนน ซ่ึงตํ่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) โดยเฉพาะในเร่ือง 

พีชคณิต ซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง สมการและการแกส้มการ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดงันั้น จากขอ้มูลดงักล่าว จึง

ตอ้งการการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัส่วนหน่ึงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ โดยนาํวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะมาใชใ้นชั้นเรียน เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะมี

ความสําคญัและมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนและนกัเรียน สําหรับในดา้นของครูผูส้อนนั้นทาํให้ทราบขอ้บกพร่อง

ของนกัเรียน ลดความแตกต่างระหวา่งนกัเรียน ทราบความกา้วหนา้และจะช่วยพฒันาการเรียนรู้แก่นกัเรียน อีกทั้ง

ยงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลา สําหรับในด้านของนักเรียน แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ

บทเรียนมากข้ึน สามารถฝึกฝนทบทวนบทเรียนดว้ยตนเอง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคงทน เกิดความสนุกสนานใน

ขณะเดียวกนัก็ทราบความกา้วหน้าของตนเองอีกดว้ย นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาทกัษะท่ีตอ้งอาศยัการ

ฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะการฝึกฝนจะทาํใหเ้กิดความชาํนาญ ความแม่นยาํ มีพฒันาการทางการคิด ฉะนั้นแบบ

ฝึกทกัษะจึงเป็นส่ือการเรียนท่ีอาํนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (อนุรักษ ์เร่งรัด, 2557)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้

สมการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา   

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ

แกปั้ญหา 

 

3. สมมติฐานในการวจัิย 

(1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง สมการและการแกส้มการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 80/80 

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง สมการและการแกส้มการ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 70 

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน วิชา สมการและการแกส้มการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2012 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540) 

โดยผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง จะนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง สมการและการแกส้มการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 38 คน โรงเรียนสุ

เหล่าสามวา (ซุนเวทย ์สฤษฎอุ์ทิศ) โรงเรียนสงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จากการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment    Post-test 

T1 X T2 

 

 5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนสุเหล่าสามวา (ซุนเวทย ์สฤษฎ์อุทิศ) โรงเรียนสังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 77 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษา

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุเหล่าสามวา จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 38 คน ใชว้ธีิการสุ่มอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง สมการและ

การแกส้มการ ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั  

 จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา และระยะท่ี 3 วดัผล

การเรียนการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 

การใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการและการ

แกส้มการ  
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 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง สมการและการแกส้มการ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพ ผลการ

ทดลอง พบวา่ แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหามีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) = 91.53/89.11 

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สมการและการแกส้มการ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์าร

ประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 

 (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการและการแกส้มการ เป็นแบบปรนยั จาํนวน 

30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence 

(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.50-0.77 ค่า

อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.87 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใช้

วธีิการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยใชแ้บบฝึกทักษะการแก้ปัญหา แผนการจัดการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุเหล่าสามวา (ซุนเวทย ์สฤษฎ์อุทิศ) 

โรงเรียนสงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเป็นพารามิเตอร์ (Parametric) ดว้ยวธีิ t-test แบบ Dependent Samples 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแก้ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 91.53/89.11 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 

ตาราง 2  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบระหวา่งเรียน ( 137 ) ร้อยละ คะแนนสอบหลงัเรียน ( 110 ) ร้อยละ 

1 120 87.59 95 86.36 

2 127 92.70 99 90.00 

3 128 93.43 100 90.91 

4 126 91.97 98 89.09 

5 123 89.78 97 88.18 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบระหวา่งเรียน ( 137 ) ร้อยละ คะแนนสอบหลงัเรียน ( 110 ) ร้อยละ 

6 125 91.24 98 89.09 

7 121 88.32 98 89.09 

8 129 94.16 99 90.00 

9 130 94.89 101 91.82 

10 124 90.51 95 86.36 

11 125 91.24 99 90.00 

12 121 88.32 94 85.45 

13 132 96.35 103 93.64 

14 127 92.70 98 89.09 

15 123 89.78 96 87.27 

16 124 90.51 98 89.09 

17 124 90.51 99 90.00 

18 129 94.16 99 90.00 

19 128 93.43 99 90.00 

20 128 93.43 97 88.18 

21 121 88.32 95 86.36 

22 131 95.62 100 90.91 

23 123 89.78 96 87.27 

24 123 89.78 97 88.18 

25 128 93.43 97 88.18 

26 125 91.24 99 90.00 

27 122 89.05 95 86.36 

28 125 91.24 96 87.27 

29 125 91.24 99 90.00 

30 120 87.59 96 87.27 

31 127 92.70 102 92.73 

32 125 91.24 98 89.09 

33 130 94.89 100 90.91 

34 125 91.24 98 89.09 

35 123 89.78 97 88.18 

36 128 93.43 98 89.09 

37 124 90.51 99 90.00 

38 126 91.97 101 91.82 

เฉล่ียร้อยละ        91.53      89.11 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  =  91.53/89.11 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ ท่ี

ผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 91.53 และร้อย

ละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 89.11 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาวิชา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

91.53/89.11 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง 

สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

86.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

ตาราง 3  ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิา คณิตศาสตร์ 

เร่ือง สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน ( 30 ) 
ร้อยละ ระดบั 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน ( 30 ) 
ร้อยละ ระดบั 

1 15 50.00 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 25 83.33 ดีเยีย่ม 

2 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีเยีย่ม 

3 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 28 93.33 ดีเยีย่ม 

4 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

5 17 56.67 พอใช ้ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

6 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

7 10 33.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดีมาก 

8 9 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดีมาก 

9 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

10 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีเยีย่ม 

11 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีเยีย่ม 

12 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีเยีย่ม 

13 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

14 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 28 93.33 ดีเยีย่ม 

15 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 28 93.33 ดีเยีย่ม 

16 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

17 8 26.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 28 93.33 ดีเยีย่ม 

18 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดีมาก 

19 9 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

20 15 50.00 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 27 90.00 ดีเยีย่ม 

21 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

22 17 56.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีเยีย่ม 

23 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

24 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

25 8 26.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีเยีย่ม 

26 7 23.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน ( 30 ) 
ร้อยละ ระดบั 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน ( 30 ) 
ร้อยละ ระดบั 

27 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีเยีย่ม 

28 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีเยีย่ม 

29 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

30 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

31 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีเยีย่ม 

32 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

33 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดีมาก 

34 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

35 19 63.33 ปานกลาง 27 90.00 ดีเยีย่ม 

36 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดีมาก 

37 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 27 90.00 ดีเยีย่ม 

38 19 63.33 ปานกลาง 27 90.00 ดีเยีย่ม 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 86.05 ดีเยีย่ม 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง 

สมการและการแกส้มการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการ

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 4  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ 

เร่ือง สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และ

หลงัเรียน (Post-test) 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X X  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 38 30 12.55 2.73 28.64* .000 

หลงัเรียน 38 30 25.82 1.55   
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิา 

คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่

คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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7. อภิปรายผล  

7.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 พบวา่ มีประสิทธิภาพ 91.53/89.11 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะ แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหามีคาํอธิบายท่ีชดัเจน ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ทาํให้เกิดความสนใจของนกัเรียน ทาํ

ใหน้กัเรียนสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนไดฝึ้กคิด

ฝึกทาํ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิรม พูลสวสัด์ิ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

เร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศษส่วน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.77/83.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานเท่ากบั 80/80 ท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการแก้ปัญหาวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง 

สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 

86.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 

สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน และทาํให้

ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิด

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหา

เหตุผลมาตอบคาํถามดว้ยตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ขนิษฐา หาญสมบติั (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปร

เดียว โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้

แบบร่วมมือ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.6943 ซ่ึงแสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6943 

หรือคิดเป็นร้อยละ 69.43  

7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกทกัษะการแก้ปัญหาวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง 

สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มี

ประสิทธิภาพในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนได้ โดยการสร้างแบบฝึกทักษะการ

แกปั้ญหา ซ่ึงประกอบดว้ย คาํแนะนาํการใชง้าน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทเรียนจาํนวน 5 เร่ือง ประกอบดว้ยเร่ือง 

1) สมการ สมการท่ีเป็นจริง และสมการท่ีเป็นเท็จ 2) สมการและการแกส้มการ 3) คาํตอบของสมการ 4) การแก้

สมการ และ 5) โจทยปั์ญหา ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูเ้รียนสามารถเลือกอ่านเน้ือหา

และทาํแบบฝึกหัดในแบบฝึกทกัษะไดห้ลากหลายตามความสนใจ พร้อมกบัมีรูปภาพการ์ตูนเป็นตวัประกอบ

แสดงคาํอธิบายเน้ือหาของบทเรียน เพ่ือช่วยเนน้ใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดความสนใจแก่ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของนิภาภรณ์ ภูมาศ (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ือง สมการและการแก้

สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ซ่ึง

ผลการทดสอบพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง สมการและ
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การแกส้มการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา คณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและ

การแกส้มการ ให้ช่วยสอนในโรงเรียนใหม้ากข้ึน เพ่ือกระตุน้และเร้าความสนใจแก่นกัเรียน ทาํให้นกัเรียนอยาก

เรียนรู้ นาํไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และนกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชต้่อยอดใน

การเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหม้ากข้ึน 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการนําแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาเร่ือง สมการและการแก้สมการ ไปพัฒนาเป็นบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (E Book) ออนไลน์ เพ่ือกระตุน้และเร้าความสนใจ

ใหแ้ก่นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ และอยากทาํแบบฝึกหดั อีกทั้งนกัเรียนสามารถเขา้ถึงแบบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหาน้ีไดง่้าย ตลอดเวลาท่ีอยากจะเรียนรู้หรือทาํแบบฝึกหัด เพ่ือให้เกิดความชาํนาญในการคิดคาํนวณและ

การแกปั้ญหาโจทยต์่างๆ ในวชิา คณิตศาสตร์ ได ้ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้พ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

นํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงั

ความคิด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน  28 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จาํนวน 17 แผน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ

เลือกตอบ จาํนวน 40 ขอ้  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 และแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.89  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test for  Dependent  

Samples ผลการวจิยัพบวา่  (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด นกัเรียนทุกคน (ร้อยละ

100) มีคะแนนผ่านเกณฑท่ี์ระดบัดีข้ึนไป  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  (3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิดของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบั มาก  

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แผนผงัความคิด  ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

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

sky and stars for prathomsuksa 5 by using inquiry method with mind mapping and to study students' Satisfaction 

towards learning Sciences by inquiry method with mind mapping.  The sample group was 28 students in 

prathomsuksa 5.  Research instruments used in this study were 17 instruction plans, 40 items of learning 

achievement test in Sciences were multiple choices test which reliability was 0. 85 and 20 items of students’ 

Satisfaction test towards learning Sciences by using inquiry method with mind mapping which reliability was 

0. 89.  The statistics for analyzing data were percentage, mean, standard deviation and t- test for Dependent 

Samples. The results of the research were as follows:  ( 1) The achievement in sciences on water, sky and stars in 

Prathomsuksa 5.  after teaching by inquiry method with mind mapping was higher than good rate, all students 

passed the criterion provided. (2) After learning sciences about on water, sky and stars, the learning achievement 

of students in Prathomsuksa 5 were higher than before learning by using inquiry method with mind mapping at 

the .01 level of significance. (3) Students’ Satisfaction towards learning Sciences by inquiry method with mind 

mapping was high level. 

   

KEYWORDS: Learning achievement , inquiry method, mind mapping, Satisfaction 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ เพ่ือให้เกิด

ทกัษะสําคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหา ซ่ึง

ส่งผลให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง

หลากหลาย และเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 สภาพปัญหาจากการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนวดัประสิทธิเวช ในดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน พบวา่ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O–NET) ไม่ผา่นเกณฑ ์โดยการจดัการเรียนการสอน

ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว สาระการเรียนรู้กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  และสาระ

การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และอวกาศ พบวา่ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O–NET) ในปีการศึกษา 2559  

มีคะแนนเฉล่ีย 43.33 คะแนน และปีการศึกษา 2560 มีคะแนนลดลงเหลือ 22.04 คะแนน (สถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ, 2560 ) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าว พบว่า จากผลการประเมิน   

O-NET ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560  พบว่า โรงเรียนวดัประสิทธิเวช มีผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

โดยเฉพาะนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัตํ่า  อีกทั้งยงัขาดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทั้งน้ี

ผูบ้ริหารโรงเรียนวดัประสิทธิเวช ได้วิเคราะห์ว่า สาเหตุของปัญหา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นกัเรียนยงัขาดการปฏิบติัจริง ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจสาํคญัในการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ 
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แต่การจดัการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้เป็นการจดักิจกรรมหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ใหน้กัเรียนเกิดการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนสืบเสาะหาความรู้ 

เป็นการพฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั ไดฝึ้กคิด วเิคราะห์ แยกแยะ แกปั้ญหาดว้ย

ตนเอง จนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (ทิศนา แขมมณี, 2545) 

 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ี 2549) ไดก้ล่าววา่ การจดัเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งสืบคน้ เสาะหา สาํรวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวธีิการต่างๆ 

จนทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้น จึงสามารถสร้างความรู้เป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียน

เอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถนาํมาแกปั้ญหาเม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า 

ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั ดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ  2) ขั้นการสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นการอธิบาย และลง

ขอ้สรุป 4) ขั้นการขยายความรู้  และ 5) ขั้นการประเมิน อีกทั้งจากงานวิจยั (วาชินี บุญญพาพงศ,์ 2552) ไดศึ้กษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พืชและสัตว ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง พืชและสัตว์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  ซ่ึงไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี 5 ขั้นตอน ส่วนงานวจิยั (ดวงใจ       บุตร

หนองแสง, 2559) อีกทั้งงานวิจยั (ศิริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) และงานวิจยั (อุไรวรรณ   ปานีสงค์, 2560)ได้

ศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี 5 ขั้นตอน โดยในขั้นท่ี 3 ขั้นการอธิบาย และขั้นสรุป ร่วมกบั

แผนผงัความคิด (mind mapping) พบว่า หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

แผนผงัความคิด สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และ

ดวงดาวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองนํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

(2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองนํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อน และหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด  

(3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองนํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ผ่านเกณฑ์ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 80 ของ

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
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        (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองนํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

        (3) ความพึงพอใจต่อจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด อยูใ่นระดบั 

มาก ข้ึนไป 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experiment research) โดยศึกษากับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว                  

ทาํการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2544)  

       5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

               ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สงักดัโรงเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพ

องครักษ ์จงัหวดันครนายก มีจาํนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หอ้ง ยกเวน้โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์มีจาํนวน 5 

หอ้ง  จาํนวนนกัเรียน   366   คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวดัประสิทธิเวช สังกดั

โรงเรียนในกลุ่มพฒันาคุณภาพองครักษ์ จงัหวดันครนายก  จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน  28 คน ผูว้ิจยั

เลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

              ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองนํ้ า ฟ้า และดวงดาว และความพึงพอใจต่อ

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัแผนผงัความคิด มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสร้างความสนใจ (Engagement) 

2. การสาํรวจและคน้หา (Exploration) 

3. การอธิบายและลงขอ้สรุป ร่วมกบัแผนผงั

ความคิด (Explanation) 

4. การขยายความรู้ (Elaboration) 

5. การประเมินผล (Evaluation) 

 

 

      

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองนํ้า ฟ้า 

และดวงดาว 

2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 
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5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั  

ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว 

จาํนวน 17 แผนโดยการหาคุณภาพไดค้่าเฉล่ียความเหมาะสมตั้งแต่ 4.21-4.39 ซ่ึงถือวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมระดบัมาก      

(2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว  เป็นชนิดเลือกตอบท่ีมี 4 

ตวัเลือก  จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเท่ียงตรงโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าตั้งแต่ 0.67 - 1.00  

ไดค้่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.77 ไดค้่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ตั้งแต่ 0.27-0.55 และค่า

ความเช่ือมัน่โดยใชว้ธีิการของโลเวท (Lovett) เท่ากบั 0.85 

(3) แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดา้นผูส้อน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

และดา้นวดัและประเมินผล ซ่ึงผูว้จิยัสร้างขอ้คาํถามจาํนวน 20 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่           0.67 

- 1.00 มีค่าอาํนาจจาํแนก ตั้ งแต่  0.32-0.63 และค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.89 

5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นดาํเนินการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ท่ีกาํหนดแลว้ จึงดาํเนินการ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( Posttest) และดาํเนินการวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้  

 5.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 (1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาวของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตร t-test แบบ Dependent samples  

 (3) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช ้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด มีผลวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  จาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้ 

 แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด นกัเรียน

ท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง  33-40 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์ 80-100  ซ่ึงอยูใ่นระดบั  ดีมาก  มีจาํนวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 

25  ค่าเฉล่ียเท่ากับ  34.00   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.00  และมีนักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง  25-32 

คะแนน  อยู่ในเกณฑ์  70 - 79 ซ่ึงอยู่ในระดบั  มาก  มีจาํนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 29.67  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 6.64 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้าและดวงดาว  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

การทดสอบ คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด   Χ  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 7 19 12.04 3.47 
28.00** .00 หลงัเรียน 27 35 30.75 2.38 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัแผนผงัความคิด ก่อนเรียนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั  7 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากบั  19  คะแนน  ค่าเฉล่ีย       

เท่ากบั  12.04  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.47  ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด หลงัเรียนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั  27  คะแนน  คะแนนสูงสุดเท่ากบั     

35  คะแนน  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.38  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จํานวน (คน) ร้อยละ Χ  S.D. 

33 - 40 80 - 100 ดีมาก 7   25 34.00 1.00 

25 - 32 70 - 79 มาก 21 75 29.67 6.64 

17 - 24 60 - 69 ปานกลาง - - - - 

9 - 16 

0 - 8 

50 - 59 

0 - 49 

นอ้ย 

ตํ่ากวา่เกณฑ ์

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 28 100   
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วทิยาศาสตร์  เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาว ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 28.00) 

 (3) การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัตารางท่ี 3 

  

ตารางที ่3  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด  

 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นผูส้อน 3.99   0.94 มาก 

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.02 0.91 มาก 

3. ดา้นส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 4.04 0.87 มาก 

4. ดา้นวดัและประเมินผล 4.17 0.90 มาก 

                                   โดยภาพรวม                                                                           4.05 0.90 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก   

(Χ  = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ในดา้นผูส้อน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  และดา้นวดัผลประเมินผล 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (Χ = 3.99 , 4.02 , 4.04 และ 4.17 ตามลาํดบั)  

 

7. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง นํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ผลการวิจยัอภิปรายผลได้

ดงัน้ี 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  นํ้ า ฟ้า และดวงดาวของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด นกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑใ์นระดบัดีข้ึน

ไป ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด  

เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเตม็ท่ีตามศกัยภาพ โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด ประกอบดว้ย   ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ เป็นการกระตุน้

ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และชกันาํใหน้กัเรียนศึกษาส่ิงเหล่านั้นดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงจะเช่ือมโยงเขา้สู่ขั้นต่อไป 

ขั้นท่ี 2 การสาํรวจและคน้หา เม่ือนกัเรียนเกิดความสนใจแลว้ก็จะเกิดการศึกษาคน้ควา้ และหาคาํตอบส่ิงท่ีสนใจ

ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนไดค้าํตอบของส่ิงท่ีสนใจนั้น ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป ร่วมกับแผนผงั

ความคิด เม่ือนักเรียนเขา้ใจแลว้ก็สามารถนาํขอ้มูล มาวิเคราะห์คาํตอบเหล่านั้นได ้ โดยขั้นน้ีไดน้าํกิจกรรมท่ีให้

นกัเรียนสร้างแผนผงัความคิดเขา้มาช่วย นกัเรียนไดป้ระมวลความคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เขียนเป็น

แผนผงัความคิด และนกัเรียนสรุปร่วมกนัในชั้นเรียน ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ เม่ือนกัเรียนเขา้ใจดว้ยตนเองนกัเรียน
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ก็สามารถนําความรู้นั้ นมาขยายกรอบความรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ และขั้นท่ี 5                     

การประเมินผล การท่ีนักเรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ และเกิดความเขา้ใจต่อเร่ืองท่ีเรียน ซ่ึงทาํให้ครูผูส้อน

สามารถประเมินนักเรียนไดใ้นทุกขั้นตอน สอดคลอ้งกบังานวิจยั (ศิริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) ไดศึ้กษาการ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ โดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ โดยใชว้ฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิก  นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัดีข้ึนไป  

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง  นํ้ า ฟ้า และดวงดาว  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด  เป็นการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนเสาะแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง นกัเรียนเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น ไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 

โดยนกัเรียนมีการออกแบบ วางแผนแนวทางหาคาํตอบร่วมกนั โดยเฉพาะในขั้นการสาํรวจและคน้หา ครูผูส้อนได้

มีการจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง เพ่ือรวบรวมขอ้มูล 

นาํไปสู่ขั้นการอธิบาย และลงขอ้สรุปร่วมกบัแผนผงัความคิด โดยขั้นน้ีไดน้าํกิจกรรมท่ีใหน้ักเรียนสร้างแผนผงั

ความคิดเขา้มาช่วย ในการใชก้ระบวนการกลุ่มเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนมาในรูปแบบ

แผนผงัความคิดทาํใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  ช่วยให้นกัเรียนฝึกทกัษะการคิด เป็น

การท่ีนักเรียนนาํขอ้มูลท่ีได ้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล  นักเรียนไดป้ระมวลความคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมกับ

ความรู้ใหม่เขียนเป็นแผนผงัความคิด และผูเ้รียนสรุปร่วมกนัในชั้นเรียน ซ่ึงในขั้นน้ีนกัเรียนจะสนใจท่ีทาํแผนผงั

ความคิด เน่ืองจากนกัเรียนช่ืนชอบท่ีจะจินตนาการ ออกแบบวางแผนและตกแต่งแผนผงัความคิดใหมี้สีสนัสวยงาม 

นอกจากน้ีในขั้นการขยายความรู้ ไดพ้ยายามมีการจดัการเรียนการสอนท่ีนาํความรู้ไปต่อยอด เพ่ือสร้างความเขา้ใจ

เน้ือหา และจดจาํเน้ือหาไดแ้ม่นยาํ สุดทา้ยขั้นการประเมินผล  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ วา่

นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั (วรวทิย ์อุทโท,  2559 ) ไดศึ้กษา

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ โดยใชกิ้จกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแผนผงั

มโนมติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี    

 (3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด อยูใ่นระดบัมาก 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัแผนผงัความคิด เป็นการเรียนรู้แบบเป็นการกระตุน้และจูงใจ ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ความสามารถของ

ตนเองในการปฏิบติังานท่ีเนน้กระบวนการคน้ควา้ ทดลอง และตอบคาํถาม ครูผูส้อนให้คาํแนะนาํเม่ือนักเรียนมี

ปัญหาขณะนกัเรียนปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวลัหรือคะแนนพิเศษ เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนกลา้

แสดงออก ในขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป โดยขั้นน้ีไดน้าํกิจกรรมท่ีให้นักเรียนสร้างแผนผงัความคิดเขา้มา

ช่วย ทาํให้นกัเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดและสรุปความรู้ในการสร้างแผนผงัความคิด ทาํใหน้กัเรียนเกิดความ

ภูมิใจในความสาํเร็จและมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (วิภาวิน รุ่งฤทธ์ิ, 2557) ไดศึ้กษา
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง โลกและการเปล่ียนแปลง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ มีความพึงพอใจ โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก   

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ในขั้นการสาํรวจและคน้หา โดยเฉพาะการทดลอง 

ครูผูส้อนจึงควรดูแลกระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรม  

  (2) ในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป โดยขั้นน้ีไดน้าํกิจกรรมท่ี

ให้ผูเ้รียนสร้างแผนผงัความคิด ซ่ึงให้ผูเ้รียนทาํแผนผงัความคิดเป็นกลุ่ม ดังนั้นครูผูส้อนควรดูแลกระตุน้ให้

เพ่ือนๆ ในกลุ่มใหค้วามสนใจ เอาใจใส่เพ่ือน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

           ควรมีการศึกษาวิจยั การศึกษาทกัษะการแกปั้ญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบักบัแผนผงัความคิด 
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บทคัดย่อ 

 สองพ่ีนอ้ง วลิเบอร์และออร์วลิ ไรท ์ไดป้ระดิษฐเ์คร่ืองบินร่อนปีกสองชั้น นาํเอาเคร่ืองยนตไ์ปติดตั้งบน

เคร่ืองบิน บินดว้ยความเร็วและสามารถลอยอยู่เหนือพ้ืนได ้โลกจึงยกย่องว่าสองพ่ีน้องตระกูลไรท์เป็นผูเ้ปิด

ศักราชการบินสมัยใหม่ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วทําให้การจราจรทางอากาศ

หนาแน่นมาก ซ่ึงผูบ้ริหารองค์กรการบินตอ้งตระหนักถึงความสําคญัของความปลอดภยัทางการบินพร้อมทั้ ง

ดาํเนินการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานการบินขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ โดยมี

จุดมุ่งหมายดา้นความปลอดภยัทางการบินในการรักษาชีวติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รักษาทรัพยากรและเพ่ิมผลผลิต 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอและสร้างความเขา้ใจในความสาํคญัของความปลอดภยัทางการบิน โดยมี

หัวขอ้ท่ีสาํคญั คือ (1) ประวติัศาสตร์การบินและความปลอดภยัทางการบิน (2) แนวความคิดดา้นความปลอดภยั

ทางการบิน (3) การแบ่งประเภทอากาศยานอุบติัเหตุ (4) ความสาํคญัของความปลอดภยัทางการบิน (5) มาตรฐาน

การบินระหวา่งประเทศ  

 

คาํสําคญั: ความปลอดภยัทางการบิน  

 

ABSTRACT 

 Wilber and Orville Wright have invented a two-wing airliner. Install the engine on the plane be able to 

float with speed over the ground.  The world celebrates the two Wright brothers who open the era of modern 

aviation. Nowadays, the aviation industry has grown rapidly, making a very heavy air traffic. Aviation executives 

have to be aware of the importance of aviation safety and continue to develop the organization comply with the 

aviation standards and regulations of the International Civil Aviation Organization. The purpose of aviation safety 

is to maintain the lives of the people involved, maintain resources and increase productivity. This article aims to 

present and understand the importance of aviation safety.  The major topics are ( 1)  History of Aviation and 

Aviation Safety (2) Aviation Safety Concepts (3) Classification of aircraft accident (4) The importance of aviation 

safety (5) International Aviation Standard  

 

KEYWORDS: Aviation Safety  
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1. บทนํา 

 บริษทัโบอ้ิงมีผลการศึกษาวา่ตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ของจีนและอินเดียทาํผลิตภณัฑม์วลรวมของโลก

เพ่ิมข้ึนอย่างมากและทาํให้เกิดความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศ ซ่ึงปัจจุบนัจาํนวนผูโ้ดยสารของจีนได้

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียมากกวา่ 10% ของทุกปีตั้งแต่ปี 2554 ในขณะท่ีประเทศอินเดียมีผูโ้ดยสารภายในประเทศเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

มากกวา่ 20% ต่อปี จากการคาดการณ์น้ีอุตสาหกรรมการบินของอินเดียจะขยายตวัเป็นอนัดบั 3 ของโลกก่อนปี 

2563 คนชนชั้นกลางของจีนและอินเดียไดข้ยายตวัจาก 100 ลา้นคนในปี 2550 เป็น 300 ลา้นคนในปี 2560 และอีก 

10 ปีจะขยายตวัเป็น 300 ลา้นคน จากการเปล่ียนแปลงของคนชนชั้นกลางท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากจะทาํใหก้ารเดินทาง

ทางอากาศมีการขยายตวัอยา่งมาก การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในการเดินทางและการท่องเท่ียวยงัคงเติบโตสอดคลอ้ง

กับขอ้มูลองค์การการท่องเท่ียวโลกว่าจํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 7.1% ในปี 2560 เร็วกว่าการเติบโตของ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของโลก ซ่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตดา้นอุตสาหกรรมการบินสูงท่ีสุดในโลก 

และทาํให้มูลค่าธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินสูงมาก (Boeing , 2018) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community.-- AEC) ในปี พ.ศ. 2558 นั้นมีขอ้ตกลงท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็วให้กบัภูมิภาคน้ี คือ “นโยบายน่านฟ้าเสรี” ซ่ึงทาํให้สายการบินต่าง ๆ ในภูมิภาคน้ีต่ืนตวัอย่างมาก 

สําหรับประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบลักษณะทางภูมิศาสตร์และรัฐบาลมีแผนจะพฒันาประเทศให้เป็น

ศูนยก์ลางการบินของอาเซียน โดยอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ปีละ 4-5 แสนลา้นบาท

และมีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งหลายหม่ืนคน ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีเขา้มาเปิดในประเทศไทยโดยมีทั้ง

สายการบินประจาํและสายการบินเช่าเหมาลาํเพ่ิมข้ึนเป็น 27 สายการบินและมีผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการปีละ 155 

ลา้นคนในปี 2560 ซ่ึงเป็นการเติบโตท่ีสูงมากแบบกา้วกระโดด ดงันั้นความปลอดภยัทางการบินจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั

อยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมการบิน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือนาํเสนอและสร้างความเขา้ใจถึงความสาํคญัของความปลอดภยัทางการบิน 

 

3. ประวตัิศาสตร์การบิน  

  มนุษยมี์ความใฝ่ฝันบินไดด้ัง่เช่นนก โดยมีเร่ืองเล่าตามตาํนานของอีคารัสและบิดาท่ีพยายามหนีจากการ

ถูกคุมขงับนเกาะครีตของกษตัริยมิ์นอส ดว้ยปีกท่ีทาํจากข้ีผึ้งเลียนแบบขนนก เร่ิมตน้ดว้ยการนาํขนนกมาติดตาม

ตวัและแขนแลว้กระโดดลงมาจากท่ีสูง ปรากฏวา่ไดมี้การบาดเจ็บลม้ตาย ซ่ึงมนุษยพ์ยายามคิดคน้หาหนทางบิน

ใหไ้ดเ้หมือนนกต่อไปโดยการใชปี้กจาํลอง แต่ยงัคงใชก้ลา้มเน้ือจากแขนขยบัปีกซ่ึงก็ไม่สาํเร็จ จนในท่ีสุดก็พบวา่

กลา้มเน้ือของมนุษยน์ั้นมีความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแขนเป็นรองนกหลายร้อยหลายพนัเท่า ต่อมานกัปรัชญาชาว

กรีกท่ีมีช่ือเสียง คือ อริสโตเต้ิล ได้ตั้ งคาํถามข้ึนว่ามนุษยส์ามารถบินหรือเดินทางไปในอากาศไดห้รือไม่ จน

อริสโตเติ้ลไดข้อ้สรุปว่า อากาศนั้นมีมวล มีนํ้ าหนักและถือว่าเป็นของไหล ในยุคต่อๆ มานักปรัชญานักฟิสิกส์ 

ดังเช่น กาลิเลโอ ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน ได้ทาํการคน้ควา้ทดสอบและให้คาํจาํกัดความของอากาศว่า

เป็นก็าซสามารถอดัตวัได ้และความกดดนัของอากาศจะลดลงเม่ือระยะสูงเพ่ิมข้ึน และดว้ยกฎของ อาร์คีเมดีส ใน

เร่ืองมวล นํ้ าหนกั และการแทนท่ี  
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  ประมาณ ค.ศ.1500 เลโอนาร์โด ดา วินซ่ี ไดเ้ป็นผูต้ ั้งขอ้สังเกตวา่รูปทรงของปีกเป็นตวัช่วยพยงุร่างให้

ลอยได ้เขาจึงออกแบบปีก ขอ้ต่อ แขนกลต่างๆ เลียนแบบกระดูกและกลา้มเน้ือของนก ให้ช่ือว่า "ออร์นิฮอป

เตอร์" (Ornihopters) ซ่ึงถือเป็นอากาศยานตน้แบบท่ีหนกักวา่อากาศแบบแรกท่ีใชก้าํลงัของกลา้มเน้ือจากแขนของ

มนุษย์ไปขยบัปีกให้กระพือเพ่ือทาํให้เกิดแรงพยุงหรือแรงลอยตวัข้ึน นอกจากนั้ น ดาวินซ่ี ยงัได้ออกแบบ

เฮลิคอปเตอร์และร่มกระโดดเอาไว ้ในปี ค.ศ.1783 พ่ีนอ้งตระกูล มองโกฟิแยร์ ประสบความสาํเร็จในการสร้าง

บอลลูนอากาศร้อนขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรทุกคน 2 คนให้ลอยไปในอากาศได ้ต่อมาไดน้าํเคร่ืองยนตข์นาดเลก็

ติดตั้งบนบอลลูนเพ่ือใหส้ามารถบงัคบัทิศทาง ในระหวา่งปี ค.ศ.1773 ถึง 1857 เซอร์ จอร์จ เคยเ์ลย ์แห่งองักฤษผู ้

ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นบิดาของอากาศพลศาสตร์สมยัใหม่ในยคุนั้นไดพ้ยายามเผยแพร่ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

แรงท่ีมากระทาํต่อปีก โดยท่ีปีกไม่ตอ้งเคล่ือนไหวหรือขยบัข้ึนลงเหมือนอยา่งนก โดยเห็นถึงความสาํคญัของมุม

ท่ีปีกกระทาํกบัทิศทางของกระแสลมหรือทิศทางการเคล่ือนท่ี ซ่ึงเรียกวา่ มุมปะทะ ตลอดจนการทาํใหมี้ส่วนโคง้

มนท่ีผิวปีกดา้นบน ซ่ึงมีผลในการเพ่ิมของแรงยกใหก้บัปีกโคง้มนไดดี้กวา่ปีกแบบแผน่เรียบๆ คลา้ยแผน่กระดาษ 

และไดส้ร้างเคร่ืองร่อนตน้แบบท่ีมีปีก ลาํตวัและหาง ในปี ค.ศ.1892 นกัประดิษฐช์าวเยอรมนั ออตโต ลิเลียนธาล 

ประสบผลสาํเร็จในการออกแบบเคร่ืองร่อนท่ีสามารถลดแรงตา้นและใหแ้รงยกสูง และในปี ค.ศ.1896 ลิเลียนธาล 

ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูพิ้สูจนว์า่อากาศยานท่ีหนกักวา่อากาศสามารถบินไดจ้ริง และรูปทรงของเคร่ืองร่อนท่ีลิ

เลียนธาลใชบิ้นในขณะนั้นก็คือตน้แบบของ Hang Glider ท่ีใชบิ้นในปัจจุบนั  

  17 ธนัวาคม ค.ศ.1903 สองพ่ีนอ้ง วิลเบอร์และออร์วิล ไรท์ ไดป้ระดิษฐ์เคร่ืองบินร่อนปีกสองชั้น โดย

นาํเอาเคร่ืองยนตแ์กสโซลีนไปติดตั้งบนเคร่ืองบินบินดว้ยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และสามารถลอยอยู่

เหนือพ้ืนไดน้าน 10 วินาที โลกจึงยกยอ่งสองพ่ีนอ้งตระกูลไรท์เป็นผูเ้ปิดศกัราชการบินสมยัใหม่ กิจการการบิน

เร่ิมตน้ตั้งแต่ ค.ศ.1903 และเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง (ค.ศ.1918) ไดมี้เคร่ืองบิน

ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตลู์กสูบใบพดั มีปีก 2 ชั้น แต่มีความเร็วตํ่า ต่อมาในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ค.ศ.1945) 

ไดมี้การประดิษฐ์เคร่ืองบินท่ีมีความเร็วสูงมากกว่าเดิม (พูนลาภ เอ่ียมเจริญ , 2550) ปัจจุบนัน้ีวิทยาศาสตร์ได้

กา้วหน้าไปมากจนทาํให้นกัวิทยาศาสตร์มีคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบเคร่ืองบิน มีอุโมงค์ลมเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย

จาํลองสภาพการบินและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเคร่ืองบิน และการพฒันาการดา้นการบินยงัไดก้า้วหนา้

ไปเป็นอยา่งมากในการส่งดาวเทียมและยานอวกาศออกไปสู่อวกาศ  

 

4. ประวตัิความปลอดภัยทางการบิน  

  การดําเนินการป้องกันอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบินได้เ ร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1930 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการเร่ิมตน้จากทศันคติและการปฏิบติังานของผูป้ฎิบติังานดา้นการบิน ในส่วนของสายการบิน

นั้นโปรแกรมความปลอดภยัทางการบินไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนท่ีสายการบินยไูนเตด็ แอร์ไลน์ (United Airline) และผลการ

สอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการป้องกันอากาศยานอุบติัเหตุทางการบิน และได้มีการ

ดาํเนินการจดัตั้ง “คณะทาํงานดา้นความปลอดภยัทางการบิน” (Air Safety Board) พร้อมกบัการเกิดข้ึนของ “คณะ

บริหารการเดินอากาศของพลเรือน” (Civil Aeronautics Administration -- CAA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

  ปัจจุบนัคณะทาํงานดา้นความปลอดภยัทางการบิน (Air Safety Board) ไดพ้ฒันาเป็น “คณะกรรมการ

บริหารความปลอดภยัทางการขนส่งแห่งชาติ” (National Transportation Safety Board -- NTSB) มีหน้าท่ีในการ
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สอบสวนอุบติัเหตุทางคมนาคมทั้งหมดรวมทั้งการสอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน

คณะบริหารการเดินอากาศของพลเรือน” (Civil Aeronautics Administration ) ไดพ้ฒันาเป็นสมาพนัธ์บริหารการ

บินแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Aviation Administration -- FAA) มีหน้าท่ีควบคุมกฎมาตรฐานความปลอดภยั

รวมทั้งส่งเสริมกิจการดา้นการบินของประเทศสหรัฐอเมริกา (สมชนก เทียมเทียบรัตน์ , 2550) ดงันั้นการจดัตั้ง

องค์กรทางด้านความปลอดภยัทางการบินทั้ง 2 องค์กรน้ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาความ

ปลอดภยัดา้นการบิน 

 

5. แนวความคิดด้านความปลอดภัยทางการบิน  

  ความปลอดภยัทางการบิน (Aviation Safety) คือ การปฎิบติัภารกิจทางการบินสาํเร็จโดยไม่มีการสูญเสีย

ทรัพยสิ์นและชีวติของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  James Reason (1997) นําเสนอการป้องกันอุบัติเหตุขององค์กรเชิงรุกในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมของ

ความสัมพนัธ์ของอนัตรายท่ีมองเห็นไดห้รือความลม้เหลวท่ีปรากฏ (Active Failures) กบัความลม้เหลวแอบแฝง 

(Latent Failures) ของการเกิดอุบติัเหตุ (สํานักงานนิรภยัทหารอากาศ , 2551) ซ่ึงแต่เดิมมกัจะมุ่งประเด็นไปสู่

ผูก้ระทาํ อนัตรายท่ีมองเห็นได ้หรือการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) และจากความสัมพนัธ์ของการเกิด

อุบติัเหตุดงักล่าว สามารถอธิบายลาํดบัขั้นตอนได ้4 องคป์ระกอบ คือ  

  1. อิทธิพลจากการจดัรูปแบบองคก์ร (Organizational Influence) คือ นโยบายการทาํงาน การตดัสินใจ 

การบริหารจดัการของผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูง จดัอยูใ่นประเภทความลม้เหลวแอบแฝง (Latent Failures)  

  2. การกาํกบัดูแลท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Supervision) คือ ผลลพัธ์ของการตดัสินใจและการบริหารท่ี

ผิดพลาดของผูบ้ริหารองค์กร ความไม่พอเพียงในการกาํกบัดูแลและการบงัคบับัญชา จดัอยู่ในประเภทความ

ลม้เหลวแอบแฝง (Latent Failures)  

  3. สภาพเง่ือนไขท่ีเกิดก่อนการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Preconditions for Unsafe Acts) คือ สภาวะทาง

ร่างกายจิตใจท่ีไม่ปกติหรือความไม่พร้อม หรือการเรียนรู้การฝึกปฏิบติัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไดน้าํไปสู่การ

กระทาํท่ีไม่สมบูรณ์ จดัอยูใ่นประเภทความลม้เหลวแอบแฝง (Latent Failures)  

  4. การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (UNSAFE ACTS) คือ พฤติกรรมการปฏิบติัท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน 

จดัอยูใ่นประเภทความลม้เหลวท่ีปรากฏ (Active Failures)  

   

6. การแบ่งประเภทอากาศยานอุบัติเหตุ  

  อากาศยานอุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานของอากาศยานส่งผลทาํให้บุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ หรืออากาศยานไดรั้บความชาํรุดเสียหาย โดยเกิดข้ึนจากการตั้งใจทาํการบิน

และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ีบุคคลอยูใ่นอากาศยานจนถึงบุคคลลงจากอากาศยาน (ICAO , 2013) 

  อากาศยานอุบติัเหตุ ประกอบดว้ย  

  1.บุคคลท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ โดย (1.1) บุคคลตอ้งอยู่ในอากาศยาน (1.2).บุคคล

สัมผสักบัส่วนใดส่วนหน่ึงของอากาศยาน รวมทั้งช้ินส่วนท่ีพงัลงมาจากอากาศยาน (1.3).บุคคลสัมผสักบัไอพน่
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ของเคร่ืองยนต์ โดยยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากสาเหตุทางธรรมชาติ การเจ็บป่วยหรือการติดเช้ือโรคจาก

บุคคลอ่ืนๆ หรือบุคคลท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากการหลบซ่อนตวัอยูน่อกพ้ืนท่ีโดยสารปกติของผูโ้ดยสารและลูกเรือ 

  2.อากาศยานได้รับความชํารุดเสียหาย เก่ียวกับ (2.1) ความแข็งแรงของโครงสร้างอากาศยานมี

ผลกระทบต่อสมรรถนะหรือลกัษณะท่าทางการบินของอากาศยาน (2.2) อากาศยานตอ้งซ่อมส่วนประกอบท่ี

สําคัญหรือเปล่ียนส่วนประกอบบางอย่าง โดยยกเวน้ความผิดพลาดหรือความเสียหายของเคร่ืองยนต์เม่ือ

เคร่ืองยนตท์าํงานเกินขีดจาํกดั หรือช้ินส่วนอ่ืนๆ ชาํรุดจากการทาํงาน เช่น ใบพดั ปีก ลอ้ เสาอากาศ ยาง เบรค 

  3.เคร่ืองบินสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได ้

  การกาํหนดลกัษณะการบาดเจ็บของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยานอุบติัเหตุ คือ  

  1. บุคคลตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลนานกวา่ 48 ชัว่โมง โดยเร่ิมจากภายในเจ็ดวนันบัแต่

วนัท่ีไดรั้บบาดเจ็บ  

  2. กระดูกหกั (ยกเวน้กระดูกท่ีหกัง่ายๆ เช่น น้ิวเทา้หรือจมูก)  

  3. การฉีกขาดหรือมีอาการตกเลือดของเสน้ประสาท กลา้มเน้ือ  

  4. การบาดเจ็บของอวยัวะภายในใดๆ  

  5. การเผาไหมร้ะดบัท่ี 2 หรือระดบัท่ี 3 หรือผิวหนังไหมเ้ป็นพ้ืนท่ีเกินกว่าร้อยละ 5 ของผิวกาย

ทั้งหมด  

  6. การสมัผสัสารติดเช้ือหรือรังสีท่ีเป็นอนัตราย  

 

7. ความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน  

  ความปลอดภยัในเชิงเศรษฐศาสตร์เร่ิมข้ึนในปี ค.ศ.1800 เม่ือมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมและการเกิด

โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตเป็นจาํนวนมากจึงมีคนงานท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการทาํงานเพ่ิมข้ึน

มาก (สมชนก เทียมเทียบรัตน์ , 2550) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1930 จึงมีแนวความคิดในการจ่ายค่าชดเชย

เพ่ือช่วยเหลือคนงานท่ีเกิดการบาดเจบ็หรือเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุในการปฏิบติังานและเป็นท่ีมาของค่าใชจ่้ายของ

บริษทัโรงงานอุตสาหกรรม เม่ืออากาศยานเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย (1). ค่าใชจ่้ายของความ

เส่ียง คือ ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั ซ่ึงสายการบินจะกระจายความเส่ียงออกไปโดยจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัให้กบั

บริษทัประกันภยั และเม่ืออากาศยานเกิดอุบติัเหตุบริษทัประกันภยัจะชดใช้และครอบคลุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

โดยทัว่ไปถา้สายการบินไม่เคยมีอากาศยานอุบติัเหตุค่าใชจ่้ายของความเส่ียงของสายการบินจะมีค่าตํ่าสุดและเป็น

ค่าคงท่ีในการทาํธุรกิจการบิน แต่ถา้สายการบินเกิดอากาศยานอุบติัเหตุบ่อยๆ ค่าใชจ่้ายของความเส่ียงจะเพ่ิมมาก

ข้ึนดว้ย (2). ค่าใชจ่้ายเม่ืออากาศยานเกิดอุบติัเหตุ คือ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเคร่ืองบิน ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวก

และความสามารถในการปฏิบติังานของเคร่ืองบิน โดยสายการบินจะเสียโอกาศในการดาํเนินธุรกิจ ค่าใชจ่้ายใน

การสอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุ ค่าใชจ่้ายในการฝึกบุคลากรข้ึนมาทดแทน ค่าใชจ่้ายให้ญาติของผูโ้ดยสารท่ี

เสียชีวติ ค่าสูญเสียอุปกรณ์ในการปฏิบติัภารกิจ การสูญเสียช่ือเสียงในการดาํเนินธุรกิจ ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํหรือขอ้แกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยั 

  กรณีศึกษา ค่าใช้จ่ายของเคร่ืองบิน CESSNA 310 เกิดอุบัติเหตุจากการไม่กางฐานขณะลงสนามบิน 

เคร่ืองบินลาํน้ีเป็นขนาดเล็กสองเคร่ืองยนตใ์ชใ้นธุรกิจเช่าเหมาลาํมีหกท่ีนัง่ มีค่าเช่าเหมาลาํอตัราชัว่โมงละ 350 
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เหรียญสหรัฐฯ และเคร่ืองบินลาํน้ีสามารถทาํรายไดใ้ห้กบับริษทัปีละ 33,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจาก

นกับินลืมกางฐานขณะลงสนาม ช่ึงเป็นอุบติัเหตุขั้นเสียหายเลก็นอ้ยและไม่มีผูใ้ดไดรั้บบาดเจ็บ จากเหตุการณ์น้ีมี

ค่าใช้จ่าย ดังน้ี (1) ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนให้กับบริษทัประกันภยั 1,900 เหรียญสหรัฐฯ (2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

เคร่ืองบิน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ (3) ค่าสูญเสียโอกาศและกาํไรเน่ืองจากไม่สามารถทาํการบิน 5,076 เหรียญ

สหรัฐฯ (4) ค่าใชจ่้ายในการจดัตารางบินใหม่ 3,200 เหรียญสหรัฐฯ (5) มูลค่าของเคร่ืองบินท่ีลดลงเน่ืองจากมี

ประวติัการเกิดอุบติัเหตุ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (6) ค่าเคล่ือนยา้ยเคร่ืองบินออกจากทางวิ่ง 1,000 เหรียญสหรัฐฯ 

(7) ค่าทาํความสะอาดทางวิ่ง 1,560 เหรียญสหรัฐฯ รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 27,736 เหรียญสหรัฐฯ จากกรณีน้ีเป็น

เพียงอุบติัเหตุขั้นเสียหายเล็กนอ้ยและไม่มีผูใ้ดไดรั้บบาดเจ็บ ซ่ึงถา้มองในเร่ืองของสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนเพียง

เล็กนอ้ยแต่ก็ไดส้ร้างค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนสูง ดงันั้นถา้เป็นอุบติัเหตุใหญ่และเกิดข้ึนกบัเคร่ืองบินขนาดใหญ่แลว้

ค่าใชจ่้ายท่ีตามมาก็จะสูงมากกวา่กรณีน้ีเป็นจาํนวนมหาศาล  

 

8. มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ  

  องค์กรการบินตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีองค์กรระดับสากลด้าน

มาตรฐานการบิน คือ องคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization--ICAO) 

เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีสมาชิก 192 ประเทศ สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เมืองมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดา ส่วนสาํนกังานประจาํภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน ค.ศ. 1947 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ การ

จดัระเบียบการเพ่ิมของการบินพลเรือนระหวา่งประเทศใหเ้ป็นระบบ และส่งเสริมวิวฒันาการดา้นต่างๆ ของการ

เดินอากาศระหว่างประเทศ โดยองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (  International Civil Aviation 

Organization -- ICAO) มีหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานและวธีิปฏิบติัท่ีใชใ้นกิจการการบินทุกประเภท โดยไดจ้ดัทาํเป็น

ข้อตกลงระหว่างนานาประเทศ รวมทั้ งออกระเบียบขอ้บังคับการเดินอากาศ ตรวจสอบเคร่ืองบิน กําหนด

คุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีประจําเคร่ืองบินและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่าง กําหนดลักษณะของท่าอากาศยาน กําหนด

มาตรฐานระบบส่ือสารและวิทยุเคร่ืองช่วยการบิน กิจการศุลกากรคนเขา้เมือง ขอ้บงัคบัสุขภาพของผูโ้ดยสาร 

สินคา้และพสัดุลาํเลียง และทาํหนา้ท่ีสอบสวนเม่ือเกิดอุบติัเหตุทางเคร่ืองบิน (ICAO , 2018) 

  ประเทศภาคีสมาชิกจะตอ้งนาํมาตรฐานและขอ้เสนอแนะตามภาคผนวกทั้ง 19 ผนวก ไปปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัดและอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษามาตรฐานความปลอดภยัด้านการบิน ซ่ึงองค์กรการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization -- ICAO) จะมีการประเมินและตรวจสอบกรมการ

บินพลเรือนของแต่ละประเทศเพ่ือความมัน่ใจวา่ประเทศตา่งๆ ยงัคงรักษามาตรฐานไดอ้ยา่งดี สาํหรับประเทศไทย

นั้นมีองคก์ร คือ สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand--CAAT) 

(สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย , 2561) มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

  1.ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันา กิจการการบินพลเรือน ทั้งในดา้นนิรภยั การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การรักษา

ความปลอดภยั การอาํนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศตลอดจนระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานการบินพลเรือนของประเทศ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2036 

  2.เสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนเก่ียวกบักิจการการบินพลเรือนและการขนส่งทาง

อากาศ 

  3.เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 

  4.ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการใหก้บัคณะกรรมการการบินพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 

และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการบินพลเรือนมอบหมาย 

  5.ดาํเนินการจดัทาํแผนอาํนวยความสะดวก แผนรักษาความปลอดภยั และแผนนิรภยัในการบินพลเรือน

แห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการจดัตั้งสนามบินพาณิชยข์องประเทศ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการบินพลเรือน

พิจารณาอนุมติั รวมทั้งกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนดงักล่าว 

  6.ดาํเนินการจดัระเบียบการบินพลเรือน รวมทั้งกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการใชน่้านฟ้าให้

เกิดความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  7.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งส่งเสริมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการบินและกิจการการบิน

พลเรือนปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล 

  8.กาํกบัดูแลกิจการสนามบินและการอนุญาตท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศหรือตาม

กฎหมายอ่ืนใหเ้กิดความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล 

  9.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนคณะกรรมการการบินพลเรือนและส่วนราชการในการประสานงาน

หรือเจรจากับองค์การระหว่างประเทศหรือต่างประเทศเก่ียวกับสิทธิในการบิน หรือการทาํความตกลงใด ๆ 

เก่ียวกบัการบินพลเรือนอนัอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืน  

  10.ร่วมมือและประสานงานกบัองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้น

การบินพลเรือนตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ตามอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นภาคี 

  11.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การวจิยัและพฒันากิจการการบินพลเรือน 

  12.ให้การรับรองหลกัสูตรและสถาบนัฝึกอบรมผูป้ระจาํหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศและ

กาํหนดคุณสมบติัและความรู้ของบุคลากรดา้นการบินอ่ืนท่ีพึงตอ้งมี 

  13.กาํหนดมาตรฐานการทาํงานของผูป้ระจาํหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินอากาศ 

  14.จดัทาํทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งผูป้ระจาํหนา้ท่ีและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินพลเรือน 

  15.จดัทาํและเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเก่ียวกบัการบินพลเรือน 

  16.ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นหรือต่อเน่ืองให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสํานักงานหรือตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายอ่ืน  

 

9. สรุป 

 มนุษย์มีความใฝ่ฝันท่ีจะบินได้ตั้ งแต่อดีตและได้มีการทดลองต่างๆ จนบาดเจ็บล้มตาย ต่อมามี

นกัวทิยาศาสตร์หลายคน เช่น อริสโตเติ้ล กาลิเลโอ ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน เลโอนาร์โด ดาวนิซ่ี เป็นตน้ ได้

พฒันาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ จนกระทัง่วนัท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ.1903 สองพ่ีน้อง วิลเบอร์และออร์วิล ไรท์ ได้

ประดิษฐ์เคร่ืองบินร่อนปีกสองชั้น นําเอาเคร่ืองยนต์แกสโซลีนไปติดตั้งบนเคร่ืองบิน บินด้วยความเร็วและ
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สามารถลอยอยูเ่หนือพ้ืน โลกจึงยกยอ่งวา่สองพ่ีนอ้งตระกลูไรทเ์ป็นผูเ้ปิดศกัราชการบินสมยัใหม่ และกิจการการ

บินเร่ิมเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว ต่อมามีการแกปั้ญหาความปลอดภยัทางการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี

การจดัตั้งองคก์รความปลอดภยัทางการบิน 2 องคก์ร คือ (1) คณะกรรมการบริหารความปลอดภยัทางการขนส่ง

แห่งชาติ (National Transportation Safety Board -- NTSB) (2) สมาพนัธ์บริหารการบินแห่งรัฐบาลกลาง (Federal 

Aviation Administration -- FAA) และเพ่ือลดรายจ่ายจากการเกิดอุบติัเหตุและค่าชดเชยท่ีใหก้บัคนงานเม่ือเกิดการ

บาดเจ็บหรือสูญเสียจากอุบติัเหตุ องคก์รจึงหันมาให้ความสนใจในการลงทุนเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุไม่ให้เกิดข้ึน 

โดยมีแนวคิดของ James Reason (1997) ท่ีนําเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุขององค์กรเชิงรุก มี 4 

องค์ประกอบ คือ (1) อิทธิพลจากการจัดรูปแบบองค์กร (Organizational Influence) (2) การกํากับดูแลท่ีไม่

ปลอดภยั (Unsafe Supervision) (3) สภาพเง่ือนไขท่ีเกิดก่อนการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Preconditions for Unsafe 

Acts) (4) การกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับและมีจุดมุ่งหมายดา้นความปลอดภยั

ทางการบินในการรักษาชีวติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รักษาทรัพยากรและทรัพยสิ์น เพ่ิมผลผลิต และลดค่าใชจ่้ายของ

องคก์ร ทาํให้มีการวางรากฐานงานดา้นความปลอดภยัทางการบินในการกาํจดัหรือลดอนัตรายทั้งปวง เพ่ือรักษา

ทรัพยากร การป้องกนัอุบติัเหตุ รวมทั้งการบรรเทาการบาดเจ็บและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ โดย

อากาศยานอุบติัเหตุ ประกอบดว้ย (1) บุคคลท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวติจากอุบติัเหตุ (2) อากาศยานไดรั้บความ

ชาํรุดเสียหาย (3) เคร่ืองบินสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได ้ความปลอดภยัในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้มีการคิด

ค่าใช้จ่ายชดเชยคนงานท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุในการปฏิบัติงาน และเม่ืออากาศยานเกิด

อุบติัเหตุข้ึนมีค่าใชจ่้ายประกอบดว้ย (1). ค่าใชจ่้ายของความเส่ียง (2). ค่าใชจ่้ายเม่ืออากาศยานเกิดอุบติัเหตุ โดย

องคก์รการบินตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบินระหวา่งประเทศ  

ปัจจุบนัมีองคก์รระดบัสากล คือ องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation 

Organization--ICAO) เป็นองคก์รการบินท่ีตอ้งออกมาตรฐานการบินในระดบันานาชาติและกฎระเบียบเง่ือนไข

ต่างๆ โดยมีการกาํกบัดูแลท่ีเขม้งวดของมาตรฐานการบินในแต่ละประเทศ ซ่ึงประเทศนั้นๆ จะตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบินในระดบันานาชาติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 

Organization--ICAO) สําหรับประเทศไทยมีองคก์ร คือ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( The Civil 

Aviation Authority of Thailand -- CAAT) มีหน้าท่ีสร้างระบบกาํกับดูแลท่ีเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมและพฒันากิจการการบินพลเรือนใหมี้ประสิทธิภาพและยัง่ยนื 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

 ผูบ้ริหารองคก์รการบินตอ้งมีจุดมุ่งหมายดา้นความปลอดภยัทางการบิน คือ เพ่ือรักษาชีวิตของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง รักษาทรัพยากรและทรัพยสิ์น เพ่ิมผลผลิต และลดค่าใชจ่้าย และมีการวางรากฐานดา้นความปลอดภยั

ทางการบินโดยการกาํจดัหรือลดอนัตรายทั้งปวง การป้องกนัอุบติัเหตุ รวมทั้งการบรรเทาการบาดเจ็บและความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ  

ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์รการบินควรตอ้งลงทุนเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุไม่ใหเ้กิดข้ึน และมีการบริหารจดัการ

ความปลอดภยัตามมาตรฐานการบินขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
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Organization--ICAO) และสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( The Civil Aviation Authority of Thailand 

-- CAAT) 
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บทคัดย่อ 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมานํ้ าพรุ้อนหนองหญา้ปลอ้ง เพ่ือมาบาํบดัร่างกายในส่วนท่ีเม่ือยลา้และมาผอ่น

คลาย จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ในดา้นของการใหบ้ริการอาหาร คิดเป็นร้อยละ 69  พบวา่ ควรร้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพในการใหบ้ริการ และพบวา่ร้อยละ 60 ควรเป็นอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบของทอ้งถ่ิน และเป็นอาหารสุขภาพ 

และพบวา่ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวไดม้าจากอินเตอร์เน็ตและแผน่พบั คิดเป็นร้อย

ละ 59 เพ่ือใหเ้ป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวผูว้จิยัจึงมีการจดัทาํแผน่พบัแนะนาํเมนูอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ไว้

ท่ีจุดประชาสมัพนัธ์ของนํ้ าพรุ้อนหนองหญา้ปลอ้ง 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาตาํรับอาหารชะลอวยัให้เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวและ เพ่ือเป็น

การส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยสร้างจุดเด่นในดา้นอาหาร โดยการพฒันาตาํรับอาหารชะลอวยั

ให้เหมาะสมกบันักท่องเท่ียว มีการคดัเลือกสูตรอาหารโดยผูเ้ช่ียวชาญด้านอาหารท่ีอยู่ในระดบัชอบมากท่ีสุด

พบวา่ เคร่ืองด่ืม คือนํ้ าเพชรบุรีดีไลท์ ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียในระดบัความชอบมากท่ีสุด อาหารว่าง คือ ชะพลูน่า

มอง ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียระดบัความชอบมาก อาหารจานหลกั คือ ปลากะพงเสริมพลงั ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ีย

ระดบัความชอบมากท่ีสุด  ขนมหวาน คือแฮปป้ีพดุด้ิง ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียระดบัความชอบมากท่ีสุด  นาํไปศึกษา

การยอมรับของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นํ้ าเพชรบุรีดีไลท ์ ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัชอบมากท่ีสุด คือ ดา้นสี (6.29±0.58)  ดา้น

ความชอบโดยรวม (6.25±0.88) ด้านรสชาติ(6.23±0.98) และดา้นกล่ิน (6.00±0.49) อาหารว่าง ชะพลูน่ามอง ส่วน

ใหญ่อยู่ระดับชอบมากท่ีสุด คือ ด้านรสชาติ (6.32±0.12) ด้านความชอบโดยรวม (6.25±0.76) ด้านเน้ือสัมผัส 

(6.20±0.49) ดา้นกล่ิน (6.15±0.81) และ ดา้นสี (5.95±0.71) อาหารจานหลกั ปลากะพงเสริมพลงัส่วนใหญ่อยู่ระดบั

ชอบมากท่ีสุด คือ ดา้นเน้ือสัมผสั (6.36±0.49) ดา้นความชอบโดยรวม (6.28±0.36) ดา้นรสชาติ (6.27±0.38) ดา้นสี 

(6.21±0.91) และ ดา้นกล่ิน (6.08±0.61) ขนมหวาน แฮปป้ีพุดด้ิง ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัชอบมากท่ีสุด คือ ดา้นความชอบ

โดยรวม (6.29±0.45) ด้านเน้ือสัมผัส (6.25±0.49) ด้านรสชาติ (6.23±0.55) ด้านสี (6.21±0.95) และ ด้านกล่ิน 

(6.20±0.61) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั :  ชะลอวยั  สุขภาพ  ท่องเท่ียว  นํ้ าพรุ้อน  
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ABSTRACT 

Most of the samples were tourists who visited Nong Ya Plong  hot spring for treating tiredness and relaxing 

accounted at 59 percent. In the field of food service accounted at 69 percent showed that the food should be served when 

the tourists arrived there and the food must be consistent with the tourist attraction at 60%. The researcher conducted 

leaflets to recommend menu and nutrition at the public relation of Nong Ya Plong Hot Spring which related information 

sources of anti-aging recipe that can be seen from the Internet and brochures at 59 percent to promote health tourism by 

creating a food highlight.  

The purpose of the research was to develop anti-aging recipe for  tourists who wanted  to travel  for 

healthy  tourism to make the healthy foods  as prominent point, and to promote healthy  tourism.  The selection 

of the recipes was done by food experts. The results  were  found that Phetchaburi Delight drink, was Cha-Poo- 

Na –Mong, and Happy Pudding were received the total preference score at 6.45, 6.15, and 6.27, respectively. 

The main dish was and Pla- Kra- Pong- Serm-Pa-Lang which had the total preference score at 6.27. The dessert 

was a pudding which had the total preference score at 6.28 The acceptance of the samples showed that 

Phetchaburi Delight drink was at the highest preference was color (6.29 ± 0.58), overall preference (6.25 ± 

0.88), flavor (6.23 ± 0.98) and smell (6.20 ± 0.49), Cha-Poo-Na-Mong was a snack which gained the highest 

preference. Taste (6.32±0.12), overall preference (6.25±0.76), texture (6.20±0.49), smell (6.15±0.81), and colour 

(5.95±0.71), Pla- Kra- Pong- Serm-Pa-Lang which was the highest preference. Texture (6.36±0.49), overall 

preference (6.28±0.36), taste (6.27±0.38), colour (6.21±0.91) and smell (6.08±0.61) Happy Pudding was the highest 

preference of dessert which overall preference (6.29±0.45), texture (6.25±0.49), taste (6.23±0.55), colour 

(6.21±0.95), and smell (6.20±0.61) 

 

KEYWORDS: anti-aging, Health, tourism, Hot Spring 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคทัว่โลกเร่ิมต่ืนตวัในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว “อาหาร” จึงไม่

เป็นเพียงปัจจยัในการดาํรงชีวิต แต่กลายเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมสุขภา

ร่างกายให้แข็งแรง สามารถตา้นทานโรคภยัได ้ชะลอความเส่ือมของเซลลใ์นอวยัวะต่างๆ  เม่ือกล่าวถึงเมนูของ

คนรักสุขภาพ การรับประทานอาหารแบบคลีน หรือ คลีนฟู้ด (Clean food) สามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ อาหาร

ท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ดดัแปลงนอ้ยท่ีสุด คือผา่นกระบวนการปรุงอาหารต่างๆใหน้อ้ยท่ีสุดก่อนเขา้สู่

ปากและร่างกายของเรา อีกประเภทคือ อาหารท่ีไม่มีการปนเป้ือนส่ิงต่างๆท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย อาทิ อาหารท่ีปรุง

สุก ไม่มีแมลงวนัตอม ผกัท่ีไม่มีสารตกคา้ง  เป็นตน้ อาหารท่ีควรรับประทานคือ ผกั ผลไม ้ธญัพืช เช่น ขา้วซอ้ม

มือ ถัว่ เพราะอุดมไปดว้ย กากใยธรรมชาติ วิตามิน และเกลือแร่ (สร้อยทอง สายหยดุทอง,2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

นพ.ดร.พฒันา เต็งอาํนวย กล่าววา่ การศึกษาจากผูช้ายท่ีอายมุากท่ีสุดในอเมริกา Mr. Walter Breuning ท่ีมีอายยุืน

ยาวกวา่ 113 ปี พบวา่สาเหตุสาํคญัท่ีเขามีสุขภาพแข็งแรง และมีอายยุืน เพราะเขารู้จกัเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
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ประโยชน์กบัร่างกาย หลีกเล่ียงอาหารท่ีทาํใหเ้กิดโรค และยงัรับประทานอาหารเพียง 2 ม้ือ ต่อ วนั  นอกจากน้ี เขา

ก็กินผลไม ้ขา้วโอ๊ต ไม่ทานอาหารพวกแป้ง เพราะการท่ีทานแป้งเขา้ไปมากเกินความจาํเป็นของร่างกาย ก็จะ

ส่งผลให้แก่เร็วข้ึนดว้ย จะเห็นวา่อาหารท่ีเขากินมกัจะไม่ใช่อาหารแปรรูป เม่ือกินอาหารดีๆ เขา้ไป ร่างกายเขาก็

จะไดรั้บการซ่อมแซมทาํให้ร่างกายเขาแก่ชา้ลง จะเห็นไดว้า่อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวติ และประชาชน

เร่ิมใหค้วามสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  

จงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลายมีเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คือ 

นํ้ าพุร้อนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง เป็นนํ้ าพุร้อนท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสําคญัและ 

เดินทางไปแช่นํ้ านุร้อนเพ่ือผอ่นคลาย แต่เม่ือเดินทางไปถึงนํ้ าพรุ้อนพบวา่ยงัขาดในเร่ืองของเคร่ืองด่ืม และอาหาร

เพ่ือสุขภาพ เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีไปจะเป็นกลุ่มผูใ้หญ่ ผูสู้งวยั ท่ีตอ้งการไปบาํบดัร่างกายดว้ยนํ้ าพรุ้อน 

และตอ้งการบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ผูว้ิจัยจึงตอ้งการพฒันาสูตรอาหารชะลอวยั หรือ อาหารสุขภาพ ท่ี

นักท่องเท่ียวสามารถรับประทานไดทุ้กเพศ ทุกช่วงวยั อีกทั้งน้ีผูใ้หญ่บา้นนายบารมี ทพันาค ยงัได้กล่าวว่าใน

อนาคตจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตของกระเหร่ียง วฒันธรรมการดา้นอาหาร ซ่ึงจะเป็นการดีในอนาคตท่ีมี

คนมาดูงาน หรือ มาแช่นํ้ าพุร้อน แลว้มีเคร่ืองด่ืม หรือ อาหารเพ่ือสุขภาพในการรับรองกลุ่มนกัท่องเท่ียวถือเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใหก้บัจงัหวดัเพชรบุรีไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือพฒันาตาํรับอาหารชะลอวยัใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียว 

(2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยสร้างจุดเด่นในดา้นอาหาร 

  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 3.1 แบบแผนการวจิยั  

  1. ขอบเขตของเน้ือหาสาระทีศึ่กษา(Variable) 

   ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัอาหารชะลอวยั 

        เม่ืออนุมูลอิสระเร่ิมสะสมในร่างกายตามวยัท่ีเพ่ิมข้ึน เซลล์และกลไกการทํางานต่างๆ ก็จะ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ความเส่ือมถอย) จนเป็นสาเหตุเช่ือมโยงไปสู่โรคภัยท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตประจาํ 

(lifestyle disease) ความชรา เพ่ือชะลอความร่วงโรยรวมทั้งป้องกนัโรคร้ายต่างๆ ส่ิงสาํคญัจึงอยูท่ี่การใชชี้วิตโดย

ไม่เพ่ิมอนุมูลอิสระใหแ้ก่ร่างกาย รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีสรรพคุณตา้นอนุมูลอิสระเป็นประจาํ  อาหาร

เร่งความชราและความเส่ือมถอยของเซลลท่ี์ควรหลีกเล่ียงไดแ้ก่ 

    อาหารที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หลีกเล่ียงอาหารท่ีปรุงดว้ยนํ้ ามนัเก่า อาหารหมดอาย ุและ

หมัน่เปล่ียนนํ้ ามนัทอดเสมอ 

 อาหารที่ใส่สารปรุงแต่งมากเกินไป งดเวน้อาหารแปรรูปท่ีใชว้ตัถุกนัเสียหรือสารปรุงแต่งกล่ินรส 

และอาหารก่ึงสาํเร็จรูป 

 อาหารไขมันสูง หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัจากสัตวใ์นปริมาณมาก เช่น เนย หรือมนัสัตว ์ควรหัน

มารับประทานไขมนัจากพืชแทน 
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อาหารบูดเสีย หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีเช้ือโรคและแบคทีเรีย ใส่ใจเร่ืองการถนอมอาหาร 

อาหารที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างหรือมีสารปนเป้ือน พยายามเลือกรับประทานผกั ธัญพืช 

และปลาท่ีไม่ปนเป้ือนสารเคมี หรืออาหารออร์แกนิก 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการได้รับสารอาหารทีเ่หมาะสม  

การกินเพ่ือสุขภาพท่ีดี ควรการกาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั โดยคาํนึงถึง อาหารหลกั 5 

หมู่ (ศรีสมร  คงพนัธ์ุ, 2543) ดงัน้ี 

อาหารหมู่ท่ี 1  ไดแ้ก่  เน้ือสตัว ์นม ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ และผลิตภณัฑจ์ากนม ใหส้ารอาหารโปรตีนท่ี

สร้างเสริมการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  

อาหารหมู่ท่ี 2  ไดแ้ก่  ขา้ว แป้ง นํ้าตาล เผือก มนั ใหส้ารอาหารคาร์โบไฮเดรตท่ีใหพ้ลงังานแก่

ร่างกาย 

อาหารหมู่ท่ี 3  ไดแ้ก่  พืชผกัต่างๆ ใหส้ารอาหารวติามิน และเกลือแร่ สร้างเสริมภูมิตา้นทานโรค 

ช่วยใหข้บัถ่ายสะดวก 

อาหารหมู่ท่ี 4  ไดแ้ก่ ผลไมต้่างๆ ใหส้ารอาหารวติามินและเกลือแร่ สร้างเสริมภูมิตา้นทานโรค 

บาํรุงผิวพรรณ ช่วยใหข้บัถ่ายสะดวก 

อาหารหมู่ท่ี 5 ไดแ้ก่ ไขมนั หรือนํ้ ามนัจากพืชและสตัว ์ ใหส้ารอาหารไขมนั ท่ีใหพ้ลงังาน และ

ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

หลกัการกาํหนดรายการอาหาร  

    การกาํหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสม มีหลกัการ ดงัน้ี 

    1. ยดึสดัส่วน ปริมาณ และความหลากหลายในแต่ละวนั 

    2. ปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกาย โดยยดึนํ้ าหนกัตามเกณฑ ์

    3. รายการอาหารไม่ควรซํ้ ากนัในแต่ละม้ือของวนั 

    4. ไม่ควรอดอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง แต่ควรเลือกรับประทานใหค้รบปริมาณและสดัส่วน 

    5. เลือกรับประทานอาหารใหเ้หมาะสมกบัวยั 

  วตัถุดบิที่ใช้ในการทาํเมนูอาหารชะลอวยั  โดยวตัถุดิบท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 

เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ และเพ่ือความสดใหม่ของอาหารใหมี้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด 

 2. การเตรียมสูตรอาหาร 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํรา ในการคดัเลือกสูตร ทั้งหมด 12 สูตร โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 เคร่ืองด่ืม 3 สูตร คือ  1. นํ้ าหนา้ใส  2. กลว้ยหอมนมสดป่ัน และ 3 เพชรบุรีดีไลท ์

 อาหารวา่ง 3 สูตร คือ 1. ชะพลูน่ามอง 2. สลดัสดช่ืน และ 3. ลุยสวน 

 อาหารจานหลกั 3 สูตร คือ 1 ปลากะพงเสริมพลงั 2. ขา้วผดัธญัพืชกบัปลาแซลมอน และ 3. เสน้สวย 

 ขนมหวาน 3 สูตร คือ 1. ลาํไยเยน็  2. แฮปป้ีพดุด้ิง และ 3. แมงลกัหวานเยน็ 

              3. การคดัเลือกสูตรทีไ่ด้จากผู้เช่ียวชาญ 

 ผูว้ิจัยได้ทดลองทาํทั้ ง 12 สูตร แลว้นําไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาหาร จาํนวน 5 ท่าน ได้ทดสอบทางประสาท

สัมผสั พร้อมทั้ งได้ข้อเสนอแนะ โดยทดสอบด้วยวิธีทดสอบการยอมรับ (Acceptance test) ใช้สเกลวดัระดับ
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ความชอบ 7 ระดบั (7-Point Hedonic scale) จาก 1 (ไม่ชอบ) ถึง 7 (ชอบมากท่ีสุด) (เพญ็ขวญั ชมปรีดา, 2539, หน้า 

122)  ประเมินทางดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม  โดยใชส้ถิติการค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ผูว้ิจยัเลือกสูตรอาหารท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้

ค่าคะแนนเฉล่ียความชอบโดยรวมท่ีสูงสุดอย่างละ 1 เมนู แล้วนํามาพฒันาปรับปรุงแลว้นําไปทดสอบกับกลุ่ม

ตวัอยา่งต่อไป  

4. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

และแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เป็นลกัษณะคาํถามตวัเลือกจาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารชะลอวยั โดยการใหค้ะแนน

ความชอบ 7 – จุด (7 – point  hedonic scaling) ในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม  

อาหารชะลอวยั ทั้ ง 4 เมนู ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสักับผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 54 คน โดยทาํการทดสอบ 3 ซํ้ า (คร้ังท่ี1 จาํนวน 18 คน, คร้ังท่ี 2 จาํนวน 18 คน และคร้ังท่ี 3 จาํนวน 18 

คน) เพ่ือเป็นการทดสอบความเท่ียงของสูตรอาหาร โดยการทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวธีิการให้คะแนนความชอบ 

7–Point Hedonic Scaling  (1 =ไม่ชอบ และ 7= ชอบมากท่ีสุด) (เพญ็ขวญั ชมปรีดา, 2539, หนา้ 122) โดยใชส้ถิติการแจก

แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  

ตอนท่ี 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในดา้นอาหาร เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

5. การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 4 เมนู 

ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 4 เมนูท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่ม

ตวัอยา่งแลว้ โดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients (V 3.1) สถาบนัโภชนาการ, 2014.ของมหาวทิยาลยัมหิดล 

 3.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวนํ้ าพุร้อนหนองหญ้าปลอ้ง อาํเภอหนองหญ้าปลอ้งจงัหวดั

เพชรบุรี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีช่วงอาย ุ20-60 ปีข้ึนไป      

กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวนํ้ าพุร้อนหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดั

เพชรบุรี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีช่วงอาย ุ20-60 ปีข้ึนไป จาํนวน 54 คน โดยวธีิสุ่มแบบบงัเอิญ 

3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรต้น   คือ  รายการอาหาร 4 เมนู ไดแ้ก่ 

เมนูท่ี 1 นํ้ าเพชรบุรีดีไลน์          

เมนูท่ี 2 ชะพลูน่ามอง 

เมนูท่ี 3 ปลากะพงเสริมพลงั 

เมนูท่ี 4 แฮปป้ีพดุด้ิง 

ตวัแปรตาม  คือ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อคุณภาพทางประสาทสมัผสัของเมนูอาหาร 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาโดยการศึกษาแนวคิดเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อง

งานวจิยั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน แบบสอบถามแต่ละตอนจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละ

แหล่งขอ้มูล ซ่ึงเป็นลกัษณะคาํถามตวัเลือกจาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารชะลอวยั โดยการใหค้ะแนน

ความชอบ 7 – จุด (7 – point  hedonic scaling) ในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม  

ตอนท่ี 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในดา้นอาหาร เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้  

การคาํนวณคุณค่าทางโภชนาการโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients (V 3.1). สถาบันโภชนาการ,  

2014. มหาวทิยาลยัมหิดล 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดสอบทางประสาทสัมผสักบักลุ่มตวัอย่างโดยมีการอธิบายถึงขั้นตอนการ

รับประทาน เร่ิมตั้งแต่ เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง อาหารจานหลกั และขนมหวาน และเม่ือใหท้ดสอบอาหารจะมีการให้

ด่ืมนํ้ าเปล่า และเปล่ียนอุปกรณ์ในรับประทานทุกคร้ัง เพ่ือไม่ให้มีผลต่อรสชาติของแต่ละเมนู แล้วเก็บ

แบบทดสอบในวนัเดียวกนั 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ

แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เป็นลกัษณะคาํถามตวัเลือกจาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารชะลอวยั โดยการใหค้ะแนน

ความชอบ 7 – จุด (7 – point  hedonic scaling) ในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม  

 อาหารชะลอวยั ทั้ ง 4 เมนู ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสักบัผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 54 คน โดยทาํการทดสอบ 3 ซํ้ า (คร้ังท่ี1 จาํนวน 18 คน, คร้ังท่ี 2 จาํนวน 18 คน และคร้ังท่ี 3 จาํนวน 18 คน) เพ่ือ

เป็นการทดสอบความเท่ียงของสูตรอาหาร โดยการทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการให้คะแนนความชอบ 7–Point 

Hedonic Scaling  (1 =ไม่ชอบ และ 7= ชอบมากท่ีสุด) (เพ็ญขวญั ชมปรีดา, 2539, หน้า 122) โดยใช้สถิติการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  

 ตอนท่ี 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
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5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 การพฒันาตาํรับอาหารชะลอวยัให้เหมาะสมกบันกัท่องเทีย่ว 

 

ตารางที ่ 1     ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการยอมรับอาหารของกลุ่มตวัอย่างมีต่อรายการ  เคร่ืองด่ืมนํ้ า

เพชรบุรีดีไลท ์               

ดา้นการทดสอบทางประสาทสัมผสั คะแนนความพึงพอใจ แปรผล 

สี  6.29±0.58 ชอบมากท่ีสุด 

กล่ิน 

รสชาติ 

6.00±0.49 

6.23±0.98 

ชอบมาก 

ชอบมากท่ีสุด 

ความชอบโดยรวม 6.25±0.88 ชอบมากท่ีสุด 

หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่การยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งมีต่อรายการเคร่ืองด่ืมนํ้ าเพชรบุรีดีไลท ์ ส่วนใหญ่ชอบมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นสี (6.29±0.58)  ดา้นความชอบโดยรวม (6.25±0.88) ดา้นรสชาติ(6.23±0.98) และดา้นกล่ิน (6.00±0.49)  

ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่ 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการยอมรับอาหารของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรายการอาหารวา่ง 

                    ชะพลูน่ามอง 

ดา้นการทดสอบทางประสาทสัมผสั คะแนนความพึงพอใจ 

± S.D 

  แปรผล 

สี  5.95±0.71 ชอบมาก 

กล่ิน 6.15±0.81 ชอบมาก 

รสชาติ 

เน้ือสัมผสั 

6.32±0.12 

6.20±0.49 

ชอบมากท่ีสุด 

ชอบมากท่ีสุด 

ความชอบโดยรวม 6.25±0.76 ชอบมากท่ีสุด 

หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่การยอมรับของกลุ่มตวัอยา่งมีต่อรายการอาหารวา่งชะพลูน่ามอง ส่วนใหญ่ชอบมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นรสชาติ (6.32±0.12) ดา้นความชอบโดยรวม (6.25±0.76) ดา้นเน้ือสมัผสั (6.20±0.49) ดา้นกล่ิน 

(6.15±0.81) และ ดา้นสี (5.95±0.71) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

x
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ตารางที ่ 3     ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการยอมรับอาหารของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรายการอาหารจานหลกั

ปลากะพงเสริมพลงั 

ดา้นการทดสอบทางประสาทสัมผสั                คะแนนความพึงพอใจ แปรผล 

สี  6.21±0.91                           ชอบมากท่ีสุด 

กล่ิน 6.08±0.61                              ชอบมาก 

รสชาติ 

เน้ือสัมผสั 

6.27±0.38                            ชอบมากท่ีสุด 

6.36±0.49                            ชอบมากท่ีสุด 

ความชอบโดยรวม 6.28±0.36                            ชอบมากท่ีสุด 

หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งมีต่อรายการอาหารจานหลกัปลากะพงเสริมพลงัส่วน

ใหญ่ชอบมากท่ีสุด ดา้นเน้ือสัมผสั (6.36±0.49) ดา้นความชอบโดยรวม (6.28±0.36) ดา้นรสชาติ (6.27±0.38) ดา้นสี 

(6.21±0.91) และ ดา้นกล่ิน (6.08±0.61) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  4   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการยอมรับอาหารของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรายการขนมหวานแฮปป้ี

พดุด้ิง 

ดา้นการทดสอบทางประสาทสัมผสั คะแนนความพึงพอใจ แปรผล 

สี  6.21±0.95                            ชอบมากท่ีสุด 

กล่ิน 6.20±0.61                            ชอบมากท่ีสุด 

รสชาติ 

เน้ือสัมผสั 

6.23±0.55                            ชอบมากท่ีสุด 

6.25±0.49                            ชอบมากท่ีสุด 

ความชอบโดยรวม 6.29±0.45                            ชอบมากท่ีสุด 

หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ีย ± ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งมีต่อรายการขนมหวานแฮปป้ีพุดด้ิงส่วนใหญ่ชอบมาก

ท่ีสุด ดา้นความชอบโดยรวม (6.29±0.45) ดา้นเน้ือสัมผสั (6.25±0.49) ดา้นรสชาติ (6.23±0.55) ดา้นสี (6.21±0.95) 

และ ดา้นกล่ิน (6.20±0.61) ตามลาํดบั 

 2. การส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพโดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร 

   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มานํ้ าพรุ้อนหนองหญา้ปลอ้ง เพราะเพ่ือมาบาํบดัร่างกายในส่วนท่ีเม่ือยลา้และมา

ผอ่นคลาย คิดเป็นร้อยละ 63 ในดา้นของการบริการอาหาร คิดเป็นร้อยละ 69  ควรมีบริการอาหารเม่ือมานํ้ าพรุ้อน

หนองหญา้ปลอ้ง และพบวา่ควรเป็นอาหารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 60  
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6. อภิปรายผล  

 1. การพฒันาตาํรับอาหารชะลอวยัให้เหมาะสมกบันกัท่องเทีย่ว 

จากการพัฒนาสูตรรายการอาหารชะลอวยั ทั้ ง 4 เมนูคือ  เคร่ืองด่ืมนํ้ าเพชรบุรีดีไลท์ ได้รับคะแนน

ความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุดเพราะมีกล่ินหอมของนํ้ าตาลโตนดท่ีไดม้าจากอาํเภอ    บา้นลาด ท่ีมีช่ือเสียง

เร่ืองนํ้ าตาลโตนด อาหารวา่งชะพลูน่ามอง ไดรั้บคะแนนความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุดเพราะมีกล่ินหอม

ของใบชะพลู เน้ือหมูท่ีผสมกบักุ้งมีความนุ่มนวล ไม่แข็งกระดา้ง อาหารจานหลกัปลากะพงเสริมพลงั ไดรั้บ

คะแนนความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด เพราะซอสใบโหระพาการรสชาติท่ีกลมกล่อม ปลาสุกกาํลงัดี ไม่มี

กล่ินคาวของปลา และขนมวานแฮปป้ีพุดด้ิง ไดรั้บคะแนนความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด เพราะพุดด้ิงมี

ความนุ่มนวลไม่แขง็กระดา้ง และมีความหอมของกลว้ยหอมท่ีเคลือบนํ้ าผึ้ง และมีรสชาติไม่หวานเกินไป 

 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมานํ้ าพรุ้อนหนองหญา้ปลอ้ง เพ่ือมาบาํบดัร่างกายในส่วนท่ีเม่ือยลา้และมาผอ่น

คลาย จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ในดา้นของการใหบ้ริการอาหาร คิดเป็นร้อยละ 69  พบวา่ ควรร้านอาหาร

เพ่ือสุขภาพในการใหบ้ริการ และพบวา่ร้อยละ 60 ควรเป็นอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบของทอ้งถ่ิน และเป็นอาหารสุขภาพ 

และพบวา่ข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวไดม้าจากอินเตอร์เน็ตและแผน่พบั คิดเป็นร้อย

ละ 59 เพ่ือใหเ้ป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวผูว้จิยัจึงมีการจดัทาํแผน่พบัแนะนาํเมนูอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ไว้

ท่ีจุดประชาสมัพนัธ์ของนํ้ าพรุ้อนหนองหญา้ปลอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบันายบารมี ทพันาค ผูใ้หญ่บา้นไดก้ล่าววา่ใน

อนาคตจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ วถีิชีวติของกระเหร่ียง วฒันธรรมการดา้นอาหาร ซ่ึงจะเป็นการดีในอนาคตท่ีมี

คนมาดูงาน หรือ มาแช่นํ้ าพรุ้อน แลว้มีเคร่ืองด่ืม หรือ อาหารเพ่ือสุขภาพในการรับรองกลุ่มนกัท่องเท่ียวถือเป็น

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใหก้บัจงัหวดัเพชรบุรีไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

     (1) ควรมีการศึกษาเมนูอาหารให้มีความหลากหลายมากกว่าน้ี และควรศึกษาเป็นม้ืออาหารเช้า 

กลางวนั และเยน็  

   (2)  ควรมีการใชส้มุนไพร อาทิ หญา้หวาน เขา้มาทดแทนนํ้ าตาล หรือใชส้ารทดแทนความหวานแทนการ

ใส่นํ้ าตาลทราย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

                     (1)  ควรมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพ่ือให้สะดวกในการเดินทางและอาจซ้ือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย เป็นการ

เพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์

 (2)  ควรมีการศึกษาในระยะยาวกบักลุ่มตวัอยา่งถึงผลการบริโภคอาหารแลว้ส่งผลต่อสุขภาพอยา่งไร 

โดยร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือศึกษาเชิงลึกในการวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นโภชนาการ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิ่งจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   สถาบนัวิจยั

และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ดร.อจัฉริยะกูล  พวงเพช็ร์  อาจารยโ์สมรัศม์ิ  กลํ่ากล่อมจิตร์  อาจารยด์ร.เวธกา เชา้

เจริญ  อาจารยสุ์ธิดา ทองคาํ  อาจารยเ์ขมชุดา วงศ์ผาติกร อาจารยว์ชัรินทร์  สุขสนาน และ อาจารยสุ์นิทรา ชยัภยั 

ท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทาํวจิยัเป็นอยา่งดี ผูใ้หญ่บา้นนาย

บารมี  ทพันาค ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้ าพุร้อนหนองหญา้ปลอ้ง  ผูว้ิจยัรู้สึกทราบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบ

ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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DEVELOPMENT STRATEGY 2016 - 2031 

 

ณฐัธยาน์ อศัวแสงรัตน์ 

อาจารย์ วทิยาลัยการบินและคมนาคม มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีขนาดใหญ่มาก ประเมินวา่มีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ปีละ 4-5 แสน

ลา้นบาท เติบโตรวดเร็วแบบกา้วกระโดด ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการท่ีสนามบินทั้งภายในประเทศและสนามบิน

นานาชาติระหวา่งประเทศ ก็มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนถึงปีละ 80-90 ลา้นคน ในขณะท่ีทิศทางของธุรกิจการบินในประเทศ

ไทยยงัไม่มีความชดัเจน ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574  มีวตัถุประสงค ์(1)  

เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประเทศไทยท่ีจะเป็นผูน้าํอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน (2)  เพ่ือจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  

Community) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด การเปิดเสรีทางการบิน (Open Sky) ประเทศไทย มีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นทาํเล ท่ีตั้ง ท่ีเป็น

จุดศูนยก์ลาง ทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน รัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลาง ดา้นการบิน

ของภูมิภาค โดยจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง  ซ่ึงจะเป็นการดึงดูด

การลงทุนจากต่างประเทศ  รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุน เพ่ิมเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน   

 

คาํสําคญั:  องคป์ระกอบอุตสาหกรรมการบิน, แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบิน, นโยบายการเปิด 

 เสรีทางการบิน        

 

ABSTRACT 

 Thai Aviation Industry grows very quickly in a very large scale which has been valued at over 4 to 5 

hundred billion baht.  The number of passengers travelling to both domestic and international airports has 

increased to 80-90 million people a year. Whereas the direction of the airline business in Thailand is unclear. The 

National Aviation Industry Development Strategy 2016 - 2031 aims to study the compositions that affect Thailand 

as the leading ASEAN aviation industry and prepare the Strategic Plan for National Aviation Industry 

Development.  Furthermore, the entry into the ASEAN Economic Community will lead to the liberalization of 

aviation or Open Sky Policy. Thailand has the advantage on the geographic location of ASEAN. For this reason, 

the government has the policy to develop Thailand as a regional aviation hub by setting up the aviation industry  
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estate at U-Tapao International Airport, Rayong. This will attract foreign investment, as well as encourage more 

investment from the public and private sectors.  

 

KEYWORDS:  Composition of aviation industry, Strategic Plan for Aviation Industry Development, Open Sky  

 Policy 

 

1. บทนํา 

จากผลการศึกษารายงานการวเิคราะห์สถานการณ์การตลาดของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินรายใหญ่ของโลก

ทั้งบริษทั แอร์บสั และบริษทั โบอ้ิง ต่างมีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีการเติบโต

ดา้นอุตสาหกรรมการบินสูงท่ีสุดในโลกโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองบินคิดเป็นร้อยละ 40 ของโลกภายในปี พ.ศ.

2576 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ท่ีเกิดข้ึนปลายปี พ.ศ. 2558 

นั้น จะทาํให้อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี และเงินทุนท่ีเสรีข้ึน  เน่ืองจาก

ความไดเ้ปรียบทางลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ซ่ึงการท่ีประเทศไทยไดรั้บเป็นประเทศผูป้ระสานงานหลกั

ในสาขาการท่องเท่ียวและการบิน สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของ

การท่องเท่ียว และศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคน้ี อุตสาหกรรมการบินนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหลายภาค

ส่วน เช่น การศึกษา การส่งเสริมการลงทุน ส่ิงแวดลอ้ม การอุตสาหกรรม  นโยบายดา้นความมัน่คง การ

ประกนัภยั ความปลอดภยัที่เกี่ยวพนักบัสถาบนัการบินระหว่างประเทศ การกําหนดทิศทางการพฒันา

อุตสาหกรรมการบินของชาติจาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้น  

   ตามมติ ครม. เมื่อ 27 มีนาคม 2558 เร่ืองกาํหนด แผนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 

ของไทย พ.ศ.2558-2565 และแผนปฏิบติัการดา้นคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558  (Action Plan) กระทรวง

คมนาคม ใชเ้ป็นแผนยุทธศาสตร์หลกั  และแผนอ่ืนส่วนใหญ่ในการกาํหนดทิศทางการขนส่งของประเทศ แต่ไม่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้น คณะอนุกรรมาธิการดา้นการคมนาคมทางอากาศ คณะกรรมาธิการการ

คมนาคม  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ จึงไดพิ้จารณาศึกษา สอบสวน และติดตามปัญหาดา้นการคมนาคมทางอากาศ 

ของไทย พบวา่ปัจจุบนัประเทศไทยมีแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ดา้นการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

อย่างน้อย 6 แผน ท่ีจดัทาํข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัมีความไม่ทนัสมยัและมีทิศทางการ

พฒันาท่ีไม่ประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเป็นผูน้าํดา้น

อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอยา่งเป็นเอกภาพ คณะอนุกรรมาธิการดา้นการคมนาคมทางอากาศฯ จึงเห็นควรให้มี

การตั้งคณะทาํงานของคณะอนุกรรมาธิการดา้นการคมนาคมทางอากาศฯ เพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ท่ีมี

มาก่อน และเสริมประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน จัดทาํเป็นแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ และนาํเสนอรัฐบาลเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลกาํหนดทิศทางการบริหารจดัการ

ของภาครัฐและเอกชนใหมี้ทิศทางพฒันาไปในแนวทางเดียวกนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประเทศไทยท่ีจะเป็นผูน้าํอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน 

(2)  เพ่ือจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ  
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3. หัวข้อ (1)  

 องค์ประกอบทีส่่งผลต่อประเทศไทย ท่ีจะเป็นผูน้าํอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน ดว้ยเคร่ืองมือ SWOT 

Analysis การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้ม พบวา่ 

จุดแข็ง (Strengths)  

 1) ประเทศไทยมีทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีไดเ้ปรียบเป็นประเทศท่ีอยู่ศูนยก์ลาง (Center) ของกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยสามารถเดินทางไปยงัเอเชียเหนือตะวนัออกกลางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยใชเ้วลาน้อยเม่ือ

เทียบกบั ตาํแหน่งท่ีตั้งบริเวณอ่ืนๆ ในโลก 

 2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในดา้นการท่องเท่ียว 

  3) มีสนามบินนานาชาติท่ีไดม้าตรฐานและมีขีดความสามารถสูงทั้งสาํหรับการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้

  4) ประเทศไทยมีทั้ งสายการบินแห่งชาติ  สายการบินเอกชนและสายการบินต้นทุนตํ่าท่ีสามารถ

ใหบ้ริการ ไดค้รอบคลุมทุกระดบัและครอบคลุมทุกความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

  5) หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบอยู่ในกระทรวงคมนาคมทั้ งหมดทาํให้โครงสร้างของสาขาขนส่งทาง

อากาศ ไม่ซบัซอ้น (ทอท.,  บวท.,  บกท.  และ สบพ.) 

 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

  1) ท่าอากาศยานในภูมิภาคหลายแห่งยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

  2) จากผลความสาํรวจความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์นัง่ผูโ้ดยสารและระบบสาระบนัเทิงบนเคร่ืองบินของ 

IATA GAP พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับตํ่าเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ต่างๆ และระบบสาระบันเทิง บน

เคร่ืองบิน มีสภาพค่อนขา้งเก่า 

  3) กฎระเบียบและขั้นตอนทางราชการท่ีไม่เอ้ือต่อสภาพการแข่งขนัของการขนส่งทางอากาศ เช่น 

ขั้นตอน และเอกสารในการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ทางอากาศมีความยุง่ยากซบัซอ้น 

  4) อตัราค่าบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีประเทศไทยคิดสูงกวา่สิงคโปร์มาก 

  5) ความซํ้ าซ้อนของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีอย่างเดียวกันเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมมีหลายหน่วยงาน 

การจดัเก็บขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บ เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์ 

  6) ตน้ทุนการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรมและคา่แรงมีแนวโนม้สูงกวา่ของประเทศเพ่ือนบา้นทาํให ้ไม่

สามารถแข่งขนัได ้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  

  7) การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใหบ้ริการการขนส่งทางอากาศไม่ไดแ้ยกออกจากกนัอาจ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังเช่นด้านโทรคมนาคมมีหน่วยงานดา้นนโยบาย คือ กระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารส่วนการกาํกบัดูแลคือคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติซ่ึงถือเป็นหลกัการท่ีถูกตอ้ง 

ท่ีควรนาํมาใชใ้นสาขาขนส่งเช่นกนั 

  8) การขนส่งทางอากาศขาดการเช่ือมโยงกบัการเดินทางและขนส่งรูปแบบอ่ืนๆโดยเฉพาะท่าอากาศยาน 

ในภูมิภาคไม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะท่ีมีความสะดวกและมีตารางเวลาแน่นอนและราคาเป็นธรรม 
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โอกาส (Opportunities)  

  1) การเปิดตลาดการบินเสรีในอาเซียนกระตุน้ใหมี้โอกาสการบินเพ่ิมข้ึนทั้งผูโ้ดยสารและสินคา้ และเปิด

โอกาสใหผู้ป้ระกอบการจากประเทศไทยสามารถไปดาํเนินธุรกิจการบินในประเทศสมาชิกได ้เป็นการขยายตลาด 

ใหก้บัธุรกิจสายการบิน และการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

  2) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ดา้นการขนส่ง 

  3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศอินเดียซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ จะเพ่ิมปริมาณการ

เดินทาง และการขนส่งทางอากาศในอนาคต 

  4) การเพ่ิมความนิยมในการเดินทางภายในประเทศและภายในภูมิภาคด้วยสายการบินต้นทุนตํ่ า

ใหบ้ริการเท่ียวบินทั้งในและต่างประเทศ 

  5) การขยายตวัดา้นการท่องเท่ียว องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ไดค้าดการณ์วา่ ในอีก 

10 ปีขา้งหนา้จะมีนกัท่องเท่ียวในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ 387 ลา้นคน 

  6) การพฒันาด้านเทคโนโลยีทาํให้ผูโ้ดยสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบินไดง่้ายทาํให้สายการบิน 

มีค่าใชจ่้าย ในการออกบตัรโดยสารลดลงค่าโดยสารจึงมีราคาถูกลงและมีการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

 

ข้อจาํกดั (Threats)  

  1) มาตรการเขม้งวดเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทัว่โลกโดยเฉพาะในสหภาพยโุรปจะทาํใหต้น้ทุน ของ

การเดินทางและขนส่งระหวา่งประเทศทางอากาศสูงข้ึนโดยในปี พ.ศ.2555 EU จะเก็บ Carbon Tax จากสายการ

บินไทยซ่ึงมีการปล่อยก๊าซ Co2 ถึง 700,000 ตนั เป็นมูลค่าปีละประมาณ 500 ลา้นบาทต่อปี ในเท่ียวบินท่ีไปยงั

ประเทศ EU 27 ประเทศซ่ึงผูโ้ดยสารจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายน้ีร่วมกนั นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐหรือ

ในกระทรวงคมนาคมยงัไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบันโยบายหรือแนวทางปฏิบติั รวมทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี

เก่ียวกบัเร่ือง Carbon Tax ท่ีเกิดจากภาคการขนส่ง 

  2) การขนส่งทางอากาศมีความอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งจากปัญหาสงคราม ความไม่แน่นอน 

ทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองการก่อการร้ายสากลโรคระบาดปัญหาความไม่สงบในประเทศ 

  3) เทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนทาํให้เคร่ืองบินรุ่นใหม่สามารถทาํการบินไดไ้กลข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลง 

เสน้ทางการบินของสายการบินต่างๆ อาจทาํใหป้ระเทศไทยเสียความเป็นศูนยก์ลางการบิน 

  4) การแข่งขนัของธุรกิจสายการบินอนัเน่ืองมาจากการเติบโตและการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกภายใต ้

นโยบายการเปิดเสรีทางการคา้ขององคก์รการคา้โลก (World Trade Organization) เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดยทุธศาสตร์ 

การเปิดเสรีทางการบินในทั่วภูมิภาคของโลก ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรง ทั้ งใน

อุตสาหกรรม การบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

  5) การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจของสายการบินตน้ทุนตํ่าจากต่างประเทศ 

  6) การพฒันารถไฟความเร็วสูงซ่ึงเป็นโครงการในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งผูโ้ดยสารของ 

การเดินทาง ทางอากาศ 

  7) การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งทางอากาศใชง้บประมาณสูง เช่นการก่อสร้างท่าอากาศยาน 

การจดัซ้ือฝงูบิน 
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ปัจจยัเส่ียงของอุตสาหกรรมการบิน  

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคานํ้ ามนัอากาศยาน โดยผูป้ระกอบการ มีแผนงานเชิงรุกมากข้ึน 

ในการจดัทาํการประกนัความเส่ียงราคานํ้ ามนั (Jet Fuel Price Hedging) ดาํเนินการใหมี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

นา้มนั (Fuel Surcharge) ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การบริหารจดัการนํ้ ามนัคงคลงั (Fuel Stock Management) 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการใชน้า้มนัเช้ือเพลิง (Fuel Management)- 

 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบการใช้นโยบาย 

Natural Hedging คือการจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากท่ีสุด แล้วบริหารกระแสเงินสด 

โดยจดัการแลกเปล่ียนเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเขา้มาเป็นเงินสกุลเงินหลกั 4 สกุล คือ เงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

ยูโร เยน และบาท จาก Correlation ระหว่างสกุลเงินต่างๆ กับ 4 สกุลเ งินหลัก เ พ่ือให้สามารถบริหาร 

จดัการเงินคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัสกลุเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัผูป้ระกอบการ 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย โดยพิจารณาปรับโครงสร้างหน้ีดว้ยการนาํเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ไดแ้ก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใชใ้นการแปลงอตัราดอกเบ้ีย จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมาเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 มาตรฐานการบนิของประเทศไทย  

 การขนส่งทางอากาศอยูภ่ายใตร้ะเบียบเง่ือนไขหลายประการและมีมาตรฐานการกาํกบัดูแลท่ีเขม้งวด 

ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ เน่ืองจากความเส่ียงดา้นความปลอดภยัหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จาก

ขอ้ผิดพลาดต่างๆ และอาจนําไปสู่ความเสียหายท่ีร้ายแรงเป็นวงกวา้งต่อผูโ้ดยสาร สินคา้ เจ้าหน้าท่ีพนักงาน 

สาธารณชน อีกทั้งยงัมีความอ่อนไหวต่อความมัน่คงของแต่ละประเทศอีกดว้ย 

 มาตรฐานดา้นการบินในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั ซ่ึงกาํกบัดูแลโดยกรมการบินพลเรือน ของ

ประเทศนั้นๆ และยงัมีองค์กรระดบัสากลท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือวางกฎระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดมาตรฐาน และวิธี

ปฏิบติัท่ีใชใ้นกิจการการบินระหวา่งประเทศครอบคลุมดูแลตั้งแต่มาตรฐานความปลอดภยัในการออกแบบ และ

ผลิตอากาศยาน การทาํการเดินอากาศ บุคลากร และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

 ในปัจจุบนัมีมาตรฐานดา้นการบินของ 4 องคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ไดแ้ก่ 

 1) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็น

ทบวงการชาํนาญพิเศษ  (Special)  ของสหประชาชาติ  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี  2487  เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง ระหวา่งประเทศ

ภาคีสมาชิกในการออกกฎระเบียบและมาตรฐานขอ้ปฏิบติัดา้นการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ส่งเสริมและ

พฒันาการบิน ท่าอากาศยาน ความปลอดภยัในการบิน และเคร่ืองอาํนวยความสะดวก ในการเดินอากาศ สาํหรับ

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ โดยในปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกกวา่ 191 ประเทศ อา้งถึงเวบ็ไซตข์ององค์การ

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (www.icao.int)  

 มาตรฐาน  ICAO  ถือเป็นมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในการทาํการเดินอากาศและการรักษามาตรฐาน ดา้น

ความปลอดภยัในการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือนประเทศภาคีจะตอ้งนาํมาตรฐาน และขอ้เสนอแนะ

ตามภาคผนวกทั้ง 18 ผนวก เป็นหลกันาํไปปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษามาตรฐานความ

ปลอดภยัดา้นการบินของทัว่โลก  ซ่ึง ICAO จะมีการเรียกประเมินตรวจสอบกรมการบินพลเรือนแต่ละประเทศใน

ทุกรอบ 6 ปี เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ประเทศต่างๆ  ยงัคงรักษามาตรฐานไดดี้ 
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 การถูกตรวจสอบจากมาตรฐานสากล 

 1)  กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Department of Civil Aviation : DCA) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 

กาํกบัดูแล(Regulator) ดา้นกฎหมายการบิน ไดรั้บการตรวจสอบจากองค์การ การบินพลเรือoระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization: ICAO) ภายใต้โครงการกํากับดูแล ความปลอดภัยสากล (Universal 

Safety Oversight Audit Program : USAOP) ตามแนวทางการเฝ้าตรวจตรา อยา่งต่อเน่ืองทุd 6 ปี (Continuous Monitoring 

Approach : CMA) ซ่ึงมีผลการประเมินค่าความขาดประสิทธิภาพ ในการดาํเนินงาน ผูต้รวจสอบจาก ICAO ได้

รายงานผลการพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นนยัสาํคญัต่อความปลอดภยั ดา้นการบินพลเรือน (Significant Safety Concern 

: SSC)รวมถึงขอ้บกพร่องอ่ืนๆ อีกหลายประการ อนัอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรือนของ

ประเทศไทย และใหด้าํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในกรอบ 90 วนั ภายหลงัจากวนัท่ีรับทราบผลการตรวจอยา่ง

เป็นทางการ 

 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ไดป้ระกาศติดสัญลกัษณ์ 

ธงแดงหน้าช่ือของประเทศไทย ผ่านเวบ็ไซต์ แสดงสถานะว่าเป็นประเทศท่ีกาํลงัอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางการบินเพ่ือแสดงผลวา่ประเทศไทยยงัไม่ผา่นการพิจารณาของ ICAO 

 2)  สาํนกังานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) ก่อตั้ง

ข้ึนเม่ือปี  2501  เพ่ือกาํกบัดูแลการขนส่งทางอากาศภายใตน่้านฟ้าของสหรัฐอเมริกาทาํหนา้ ตรวจสอบ กรมการ

บินพลเรือนของประเทศท่ีมีสายการบินเดินทางเขา้สหรัฐอเมริกาวา่  ไดผ้่านการออกใบอนุญาตและกาํกบัดูแล รักษา

มาตรฐานความปลอดภยัดา้นการบินภายใตโ้ครงการ) International Aviation Safety  Assessment (IASA โดยทาํ

การตรวจสอบเฉพาะตามภาคผนวกท่ี 1, 6, 8 ว่าเป็นไปตาม Federal Aviation Regulation (FAR)  ซ่ึงเป็นระเบียบ

ของ FAA หรือไม่หาก FAA พบว่าประเทศใดไม่ได้มาตรฐาน FAA  หรือบกพร่องในการรักษามาตรฐาน ดา้นความ

ปลอดภยั อาจพิจารณาระงบัหรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่ใหส้ายการบินนั้นเดินทางเขา้สหรัฐอเมริกาได ้

 นอกจากสหรัฐอเมริกาแลว้ก็ยงัมีประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชม้าตรฐานการบิน FAA เช่น ประเทศอินเดีย  ซ่ึงมี

แผนการเปล่ียนช่ือจาก Directorate General of Civil Aviation เป็น Civil Aviation Authorities ท่ีใช้ข้อกําหนด ตาม

มาตรฐานของ FAA ในการกาํกบัดูแลการบินพลเรือนในน่านฟ้าของประเทศอินเดีย 

 มาตรฐานการบินของ FAA มีการปรับใหเ้ขม้งวดมากข้ึนกวา่มาตรฐานของ ICAO ในหลายดา้น เช่น  ใน

ส่วนของออกใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รี (CPL) ตามภาคผนวกท่ี 1 ของ ICAO กาํหนดใหผู้ข้อใบอนุญาต ตอ้งมี

ชัว่โมงอย่างน้อย 200 ชม. ขณะท่ี FAA กาํหนดจาํนวนชัว่โมงบินขั้นตํ่าท่ี 250 ชม. ซ่ึงทาํให้สายการบินหลายๆ แห่ง 

จาํเป็นตอ้งส่งบุคลากรดา้นการบินของตนไปเรียนและสอบใบอนุญาตของ FAA เพ่ือทาํการบินในสหรัฐอเมริกา 

 3)  องค์การความปลอดภยัดา้นการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2548 EASA เป็นองคก์ารท่ีถ่ายโอนการกาํกบัดูแลในส่วนของการออกแบบ การผลิต และการซ่อม

บาํรุงมาจาก (Joint Aviation Authorities : JAA)ทั้งน้ีมาตรฐาน EASA เป็นมาตรฐานท่ีมีการบงัคบัใช ้กวา่ร้อยละ 

70 ของโลก  โดยนอกจากประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปแลว้ยงัมีประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ท่ีให้การ

ยอมรับมาตรฐาน EASA เช่นเดียวกนั 

 วตัถุประสงคข์อง EASA คือการดาํเนินการใหมี้กฎ ระเบียบดา้นความปลอดภยัในการเดินอากาศ ท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกันของสหภาพยุโรป โดยกฎและการดาํเนินการของ EASA มีผลบังคบัทางกฎหมาย สําหรับ
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ประเทศสมาชิกและทาํการตรวจสอบเคร่ืองบินเขา้น่านฟ้าของประเทศสมาชิก ซ่ึงสายการบิน หรือประเทศท่ีไม่

ผา่นการประเมินอาจถูกพิจารณางดเวน้การบินเขา้น่านฟ้าของประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปได ้

 EASA  ทาํการตรวจสอบเช่นเดียวกบั FAA  ภายใตโ้ครงการท่ีเรียกว่า (Safety Assessment of  Foreign 

Aircraft; SAFA)โดยทาํการตรวจสอบเฉพาะตามภาคผนวก 1, 6, 8  ของอนุสัญญาชิคาโก ว่าไดม้าตรฐานต่างๆ 

ของ EASA  ท่ีเรียกวา่ (Joint  Aviation  Regulation : JAR) หรือไม่ โดยมาตราของ EASA ถูกกาํหนดมาสอดคลอ้ง

กบัมาตรา FAR  ของ FFA ซ่ึงมีมาก่อน แต่อาจมีการปรับปรุงเน้ือหาบางส่วนใหเ้หมาะสมมากข้ึนและรัดกมุยิ่งข้ึน

เม่ือเทียบกับ ICAO หรือ FAA  เช่น License Aircraft Engineer  ท่ีจะลงช่ือรับรองความปลอดภยัของเคร่ืองบิน

ก่อนท่ีเคร่ืองบินจะทาํการบินเขา้สู่สหภาพยุโรปจะตอ้งเป็นนายช่างท่ีถือใบอนุญาตตามมาตรฐาน EASA หรือ 

EASA Part 66 โดยเฉพาะเท่านั้น 

 4) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air Transportation Association : IATA) 

เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีดําเนินงานโดยเอกชน มีสมาชิกมากกว่า 140 ประเทศ  

240 สายการบิน ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2488  โดยมีบทบาทหลกัในการส่งเสริมความปลอดภยัดา้นการขนส่งทางอากาศ 

เช่น อาํนวยความสะดวกในการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ ออกนโยบายเร่ืองการจดัจาํหน่ายตัว๋การตรวจสอบ

สมัภาระและการดูแลเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก 

 สายการบินหรือองค์กรท่ีอยู่ในสมาคม IATA  จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก 

โดยหน่ึงในสิทธิประโยชน์เหล่านั้น คือ การฝึกอบรมพนักงาน ซ่ึงสมาคมมีการจดัทาํหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั 

การดาํเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ พร้อมทั้งไดม้อบหมายและจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมของ IATA ในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก เช่น สมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย (TAFA)เปิดให้บริการหลกัสูตร Basic Cargo Tariff 

หลกัสูตร Dangerous Good Regulation และหลกัสูตร English for Air Businessเป็นตน้ 

(ท่ีมา : SMC Analysis รายงานฉบบัสมบูรณ์ Final Report, สถาบนัการบินพลเรือน) 

 

4. หัวข้อ (2)  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรมการบินของชาติ ตามสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มของรัฐบาล (พล.อ.ประยทุธ์  จนัทร์โอชา)  

 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ดว้ยบทบาทในเวทีอาเซียน ประเทศไทย

ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูน้าํดาํเนินนโยบายอาเซียน ดา้นการท่องเท่ียว และการบิน  ซ่ึงจะมีการเปิดเสรีทางดา้นการบิน

ในอาเซียน (Open Sky) อีกทั้งความไดเ้ปรียบของประเทศไทยในเร่ืองท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  รัฐบาลจึงไดก้าํหนด

นโยบายจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน นโยบายท่ีจะขยายสนามบินสุวรรณภูมิในระยะท่ี 2 การพฒันาสนามบิน 

อู่ตะเภาใหเ้ป็นสนามบินพาณิชยแ์ห่งท่ี 3 เพราะมีพ้ืนท่ีใชส้อยและทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมอยูแ่ลว้ 

และมีความเหมาะสมหลายดา้น เพ่ือรองรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการซ่อมบาํรุง และผลิต

ช้ินส่วนอากาศยานนาํไปสู่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสนามบินอู่ตะเภาภายใตแ้รงกดดนัดา้นงบประมาณ 

อย่างจาํกดั เพราะตอ้งจดัสรรไปพฒันาดา้นการขนส่งทางอ่ืนดว้ยเพ่ือรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

อีกทั้ งยงัมีแรงกดดันด้านขอ้กฎหมายการบินสากล ICAO ได้เขา้มาตรวจสอบและพบขอ้บกพร่องหลายด้าน  
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ทาํให้เป็นอุปสรรคในการกา้วไปขา้งหนา้ของการพฒันาอุตสาหกรรมการบิน แต่ก็มีความสําคญัและเร่งด่วนท่ี

รัฐบาลจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไป (ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574) 

 กรอบแนวคดิตามกฎหมาย 

 มีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับล่าสุด 2561) ท่ีกําลังปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 

ตามกฎหมายการบินสากล (ICAO) และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงาน 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560-2564) ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง และการ

พฒันาอุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างพนัธกิจและภารกิจของกระทรวงคมนาคม  

 ทศิทางเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 นโยบายรัฐบาล คสช. ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม นโยบายดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน ยทุธศาสตร์การ

พฒันา ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน ยทุธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

และยทุธศาสตร์กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มกบัดา้นการบิน รวมถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน

โครงการ กิจกรรม รวมถึงผลงานการวจิยัเอกสารรายงานทางวชิาการ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบิน 

 แนวคดิยุทธศาสตร์ 

 ใช้หลกัคิดเชิงระบบ ตวัแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)การปฏิบติัตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม หลกัการของ Balance Score-cardมุมมองส่ีดา้นอยา่งสมดุลแนวทางของสาํนกังาน ก.พ.ร. ความ

เช่ือมโยงของประเด็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ หลกัการถ่ายทอดยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั และการจดัการผลการ

ปฏิบัติงาน (Corporate Performance Management) การจัดการความเส่ียง (Risk Management)การจัดลําดับ

ความสาํคญัและความเร่งด่วน รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 

 องค์ประกอบยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติซ่ึงมีท่ีมาจากองคป์ระกอบเชิงประจกัษต์ามนิยาม

ความหมาย หลกัการแนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบิน(Aviation Industry Supply Chain 

Management) ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบสาํคญั (Aircraft Industry, Airline Industry, Airport Industry) และ 8 หน่วยงาน

รัฐเจา้ภาพ (บพ. / บกท. / บวท./ ทอท. / สบพ. / ทอ. / ทร./ TAI.)  

 

5. สรุป 

 ประเทศไทยมีองคป์ระกอบท่ีเป็นจุดแขง็ ดา้นศกัยภาพทั้งทาํเลท่ีตั้งและบุคลากรในการผลกัดนัประเทศ

ให้เป็นศูนยก์ลางการบินในอาเซียนแต่ตอ้งมุ่งมัน่ตั้งใจทาํอยา่งจริงจงั ทั้งน้ี การเป็นศูนยก์ลางการบินในอาเซียน 

มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หลายหน่วย เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงจาํเป็นท่ีตอ้งร่วมกันกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา

อุตสาหกรรมการบินของชาติ และแผนปฏิบติัการของกระทรวงคมนาคม เพ่ือใหไ้ทยเป็นผูน้าํของภูมิภาคอาเซียน 

 กาํหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

วตัถุประสงคท์างยทุธศาสตร์ กลยทุธ์หลกัท่ี วตัถุประสงคต์วัช้ีวดัหน่วยรับผิดชอบหน่วยเก่ียวขอ้งกลยทุธ์ยอ่ย โดย

กําหนดวิสัยทัศน์คือ ประเทศไทยเป็นผูน้ําด้านอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน (Thailand is The Leader of 

Aviation Industry in ASEAN) และประเด็นยทุธศาสตร์หลกั 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
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1.  ยกระดบัมาตรฐาน กฎหมายการบิน ใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเอ้ือต่อการพฒันากิจการอุตสาหกรรมการบิน 

2. ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพความปลอดภยั (Safety and Quality) และมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

(Security) ใหไ้ดม้าตรฐานสากล สร้างความเช่ือมัน่ในอุตสาหกรรมการบิน 

3. ส่งเสริมและพฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลิตบุคลากรดา้นการบินในอาเซียน 

4. ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของระบบการจดัการหว้งอากาศเช่ือมโยงกบัประเทศในอาเซียน 

5. ส่งเสริมและพฒันาการเป็นศูนยก์ลางการผลิต และการซ่อมบาํรุงอากาศยานในอาเซียน 

6. มีความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการบินชั้นนาํแห่งหน่ึงในอาเซียน 

7. อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย มีบทบาทนาํในการรักษาสภาพแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 การดาํเนินการ การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาต ิความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กจิกรรม และงบประมาณ 

6.1  การดาํเนินการ  (Operation)  

 กาํหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลเพ่ือบ่งช้ีความกา้วหนา้ความสาํเร็จในการดาํเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ โดยเทียบกับการเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ และเปรียบเทียบกับค่าอา้งอิง (Benchmarking) 

ทั้ งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีสําคญั ไดแ้ก่  ความกา้วหน้าในการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ 

และกลยทุธ์หลกั ตลอดจนสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบกบัอา้งอิง (Benchmarking) โดยเฉพาะในการเปรียบเทียบ

กบัประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากแหล่งขอ้มูลเปิดและการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก Airbus และ Boeing  ซ่ึงจะเป็น

ขอ้มูลในการตดัสินใจในการปรับยทุธศาสตร์  กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณ  ทั้งน้ี  ให้มี

การจดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประกอบดว้ย 

 1)  จดัตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ  เพ่ือดาํเนินการ

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ และบูรณาการหน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐ และ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบิน ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั 

 2)  จดัตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ ตามกรอบเวลา 

ท่ีรัฐบาลกาํหนด  เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานองคก์รเจา้ของงานหลกั (Owner) และหน่วยงานสนับสนุน 

(Supporter) .ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนด  เพ่ือติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน

จดัทาํรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

6.2  การตดิตาม  (Monitor)  

 จุดมุ่งหมายสาํคญัของการประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ  คือการ

ประเมินวา่มีการนาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด  ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  เพ่ือท่ีจะสามารถ

วดัความสัมฤทธ์ิผลของแผนยทุธศาสตร์ได ้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นสมมติฐาน

ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไปได ้ ดงันั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในภาพรวมได ้ 

จําเป็นตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพฒันาก่อน  เพ่ือนําไปสู่การวดัความสําเร็จของ
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ยทุธศาสตร์  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการพฒันาไปในแนวทางใดบรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และ

ตอบสนองต่อ  วิสัยทศัน์  และเป้าประสงคท์างยทุธศาสตร์หรือไม่  ดงันั้น  คณะกรรมการฯ  จึงตอ้งติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาส่ีปีใหไ้ดข้อ้มูล  ขอ้เท็จจริง  อนัจะนาํไปสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบติังานจริง

ท่ีเกิดข้ึน 

6.3  การประเมนิผล  (Evaluation)  

การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ  จาํเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน(Standard  

criteria) และตวัช้ีวดั (Indicators)  เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการประเมินใหเ้กิดความชดัเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและ

เป็นท่ียอมรับ  ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญัใน  2  ระดบั  คือ เกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน  และเกณฑก์ารประเมิน

โครงการ โดยกาํหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และการใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบินของชาติ ได้แก่  1)  การใช้แบบสอบถาม  2)  การสัมภาษณ์ 

มีแบบสอบถาม  3)  การสงัเกตหรือการสนทนากลุ่ม  

6.4  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ต้องมีตัวช้ีวัดเชิง

ผลสัมฤทธ์ิ 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

การคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการ

ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 394 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และใช้

ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t - test และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – 

เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของการประกอบการ รายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือน และระยะเวลาในการ

ประกอบการ พบวา่ รายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบการท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร แตกต่างกนั ตลอดจน

การรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหค้วามคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
 

คาํสําคญั: การคา้ชายแดนไทย - เมียนมา, ความคิดเห็น, จุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร, ผูป้ระกอบการ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the level of entrepreneurs’  opinion in Prachuap Khiri 

Khan Province about Singkhon Thailand - Myanmar border trade and to compare their opinions in accordance 

to personal factors and acknowledgement about Singkhon Thailand – Myanmar border trade. Samples included 

mailto:nattavadee.s@ku.th
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394 entrepreneurs in Prachuap Khiri Khan Province and the questionnaire was the tool for data collection. 

Statistical values were also used for data analysis, including Percentage, Mean, Standard Deviation, t – test and 

One - Way ANOVA analysis, with the statistical significance being determined at .05 level. 

According to the research results, the level of the entrepreneurs’  opinion in Prachuap Khiri Khan 

Province about Singkhon Thailand - Myanmar border trade, were at the medium level. In addition, according to 

the study of personal factors of the entrepreneurs including gender, age, educational level, business category, 

monthly income, and the period of business operation, the monthly income and the difference of the period of 

business operation caused the difference in opinion about Singkhon Thailand – Myanmar border trade. Also, 

the different acknowledgement of information did cause a difference in the opinion about Singkhon Thailand – 

Myanmar border trade, at the statistical significance at .05 level. 

 

KEYWORDS: entrepreneurs, opinion, Singkhon special border checkpoint, Thailand – Myanmar border trade 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะการคา้และ

การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อรายได้ของประชาชาติในแต่ละประเทศโดยตรง ดังนั้ น การมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับระบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทั่วโลก จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามสาํคญักบัการคา้ระหวา่งประเทศในฐานะกลไกการพฒันาไปสู่ความเจริญ

ทางเศรษฐกิจ และผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยการคา้ระหวา่งประเทศอีกรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีการดาํเนินกิจกรรม    มาอยา่งยาวนานของประเทศไทย คือ การคา้ชายแดน 

 ประเทศไทยนับได้ว่ามีศกัยภาพสูงในการทาํการคา้ชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้านโดยพิจารณาจาก

สภาพท่ีตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีอาณาบริเวณ

ติดต่อกบั 4 ประเทศ ซ่ึงมีกิจกรรมการคา้ชายแดนอยา่งเป็นรูปธรรม อนัไดแ้ก่ กมัพูชา ส.ป.ป.ลาว เมียนมา และ

มาเลเซีย ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบของสินคา้ไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน อนัเป็น

ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศไทย และเป็นโอกาสในการแข่งขนัทางดา้นราคาในตลาดโลก โดยประเทศ

ไทยมีจุดผ่านแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นทั้งหมด 31 จงัหวดั 94 ช่องทาง แบ่งเป็นดา้นกมัพูชา 17 แห่ง 

ดา้นสปป.ลาว 48 แห่ง ดา้นเมียนมา 20 แห่ง และดา้นมาเลเซีย 9 แห่ง (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2561: น.5) ในขณะท่ี

สถานการณ์การคา้ไทยในตลาดโลกกาํลงัชะลอตวั แต่การคา้ชายแดนกลบัมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัตลาดเกิดใหม่อยา่งเมียนมา ภายหลงัการปฏิรูปประเทศ เมียนมาไดใ้หค้วามร่วมมือ

กบัไทยในหลาย ๆ ดา้น รวมไปถึงความร่วมมือดา้นการคา้และการลงทุน โดยเฉพาะการคา้ชายแดน และการ

ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ทั้ งน้ี ประเทศไทยยงัมีภูมิประเทศทางดา้นตะวนัตกติดต่อกับเมียนมาเป็น

ระยะทางยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวดั ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และระนอง (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2561: น.36) ซ่ึงนบัได้

วา่เป็นพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการทาํการคา้ชายแดนอยา่งยิ่ง โดยด่านการคา้ชายแดนไทย - เมียนมาท่ีสําคญัด่านหน่ึง คือ 

ด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีพรมแดนทางดา้นตะวนัตกเช่ือมต่อกบัจงัหวดัมะริด ภาคตะนาวศรี ประเทศ
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ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ                

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกีย่วกบัการค้า

ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณ   จุดผ่อน

ปรนพเิศษด่านสิงขร 

 

เมียนมา นับเป็นจุดเช่ือมความสัมพนัธ์ทางประเพณี วฒันธรรม และเศรษฐกิจระหวา่งชาวไทยและชาวเมียนมา

ตั้งแต่อดีต โดยด่านสิงขรไดถู้กยกระดบัเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้ในปีพ.ศ. 2541 และถูกยกระดบัอีกคร้ังใหเ้ป็น

จุดผอ่นปรนพิเศษในปีพ.ศ. 2558 ตามลาํดบั เพ่ือรองรับการขยายตวัของการคา้ชายแดนในอนาคต  

จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาด่านสิงขร รวมถึงการ

ดาํเนินธุรกิจการคา้ชายแดน และการตดัสินใจลงทุนในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เก่ียวกับการค้า

ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร 

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษ

ด่านสิงขร 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

     

             ตวัแปรอสิระ                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.1 เพศ  

1.2 อาย ุ 

1.3 ระดบัการศึกษา  

1.4 ประเภทของการประกอบการ 

1.5 รายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือน 

1.6 ระยะเวลาในการประกอบการ 

 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกับ     การค้า

ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรน

พเิศษด่านสิงขร 

2.1 แหล่งท่ีมาของข่าวสาร 

2.2 ประเภทของข่าวสาร 
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สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีประเภทของการประกอบการต่างกนั มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูป้ระกอบการในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ีมีรายได้จากการประกอบการต่อเดือน

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการต่างกนั มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการคา้ชายแดน

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษ ด่านสิงขรแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีการรับรู้ในแหล่งท่ีมาของข่าวสารต่างกนั 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีการรับรู้ประเภทของข่าวสารต่างกนั มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จากขอ้มูล

พ้ืนฐานสาํมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ จาํนวนทั้งส้ิน 24,027 ราย ทาํการคาํนวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการคาํนวณของ Yamane (1973) จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 

394 คน จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการทาํบญัชีรายช่ือและใชก้ารสุ่ม

กลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการจบัฉลาก    แบบไม่ทดแทน ทาํการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และนํามา

วเิคราะห์และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เก่ียวกบั

การคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) 

การรับรู้ข่าวสาร มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Rating Scale มีระดบัคะแนนท่ี 0 - 2 และ 3) ความคิดเห็น มีลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบ Likert’s Scale มีระดบัคะแนนท่ี 1 - 5 สาํหรับค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) และ

วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) Test ทาํการ

กาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สําหรับการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผูว้ิจัยได้ทําการหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนํา

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

และนาํมาแกไ้ขปรับปรุง จากนั้นทาํการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการนาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไป

ทดสอบกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรของการวจิยั โดยวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ดว้ย

วิธีการห าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) และหาค่าความเช่ือมั่นรวมโดยใช้ค่ า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 

สรุปผลการวจัิย 

 (1) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีอาย ุ30 - 40 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.96 การศึกษาระดบัตํ่ากวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.81 ประกอบการประเภทอ่ืน ๆ จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 

รายได้จากการประกอบการต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 และส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการประกอบการ 5 - 10 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 

 (2) ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย 

– เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ดา้นแหล่งท่ีมาของข่าวสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                  

(X� = 0.71) โดยมีการรับรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด (X� = 1.02) รองลงมา คือ เพ่ือน หรือบุคคลในครอบครัว (X� = 

1.01) และมีการรับรู้ผา่นแหล่งข่าวสารอ่ืน ๆ  นอ้ยท่ีสุด (X�= 0.14) โดยผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี

ระดับการรับรู้ข่าวสาร ด้านประเภทของข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X� = 0.78) โดยมีการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และเส้นทางการคมนาคมมากท่ีสุด (X� = 0.97) 

รองลงมาเป็นข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวบริเวณชายแดน (X� = 0.96) และมีการรับรู้ข่าวสาร

ประเภทอ่ืน ๆ นอ้ยท่ีสุด (X� = 0.07) 

 (3) ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เก่ียวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา 

บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X� = 3.43) โดยมีความคิดเห็นว่าการคา้

ชายแดนบริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลใหมี้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา มากท่ีสุด 

(X� = 3.86) รองลงมาคือ การคา้ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกั (X� = 3.78) 

และมีความคิดเห็นว่าการคา้ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถขยาย

ขนาดธุรกิจได ้นอ้ยท่ีสุด (X� = 2.91) 

 

อภิปรายผล  

(1) ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์เก่ียวกับการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา 

บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงหากพิจารณารายข้อ พบว่า 
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ผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อน

ปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลให้มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา มากท่ีสุด เน่ืองจาก ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนมีความตอ้งการยกระดบัจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จึงก่อให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน

อยา่งต่อเน่ือง ทั้งการวางผงัเมือง อาคารด่านพรมแดน การขยายเส้นทาง ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสถานีไฟฟ้า

ยอ่ย เป็นตน้ จึงนบัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหจุ้ดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรมีความพร้อมสูงต่อการรองรับการพฒันา

เศรษฐกิจบริเวณชายแดน รองลงมา คือ การคา้ชายแดนบริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลให้ชุมชนเป็นท่ี

รู้จกั เน่ืองจากจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นด่านท่ีมีการเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างประเทศภายในภูมิภาค 

ตั้ งอยู่ในอาํเภอเมือง จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ สามารถเดินทางเข้ามายงัพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้สะดวก ส่งผลให้

ผูป้ระกอบการรวมถึงประชาชนให้ความสนใจและรู้จกัชุมชนบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมากข้ึนตามไป

ดว้ย โดยผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุด

ผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร ส่งผลให้สามารถขยายขนาดธุรกิจได ้นอ้ยท่ีสุด จะเห็นไดว้า่แมจุ้ดผอ่นปรนพิเศษด่าน

สิงขรจะมีความพร้อมและโอกาสท่ีสามารถพฒันาไดใ้นหลาย ๆ ดา้น แต่ยงัไม่สามารถดาํเนินการดา้นการพาณิชย์

ได้ เน่ืองมาจากอุปสรรคหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายพฒันาการค้า

ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ซ่ึงถึงแมจ้ะมีแนวทางในการพฒันาแต่ก็ขาดการสนับสนุนอย่าง

จริงจงั 

(2) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประเภทของการ

ประกอบการต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ทุกคนสามารถดาํเนิน

ธุรกิจการคา้ชายแดน หรือใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ดงันั้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประเภท

ของการประกอบการ        ท่ีต่างกนั จึงมีความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานของไชยพนัธ์ุ        

ภูมิรัตน์ (2557) ทาํการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ต่อการขนส่งสินคา้ผ่านสะพาน

มิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ -หว้ยทราย) โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประเภทของธุรกิจ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการขนส่งสินคา้ผ่านสะพานมิตรภาพ

ไทย – ลาว แห่งท่ี 4 (เชียงของ -หว้ยทราย) ไม่แตกต่างกนั 

สาํหรับผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือน และระยะเวลา

ในการประกอบการต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน

สิงขรแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายขอ้ ในส่วนของรายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือน

จะเห็นไดว้า่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท และ 20,000 – 30,000 

บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตํ่ากวา่กลุ่มผูก้ลุ่ม

ประกอบการท่ีมีรายได้จากการประกอบการต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท โดยอาจเกิดจากสาเหตุหลัก คือ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้จากการประกอบการต่อเดือนท่ีสูง ส่วนมากจะมีมูลคา้การลงทุนสูง การเปล่ียนแปลง

นโยบายการคา้การลงทุนของรัฐบาลจึงเป็นทั้งการเพ่ิมโอกาสและความเส่ียงในการลงทุน จึงเป็นเหตุให้กลุ่ม
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ผูป้ระกอบการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์การคา้ชายแดนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีผลต่อการ

ตัดสินใจในการประกอบการและการลงทุนในอนาคต ซ่ึงต่างจากกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีมีรายได้จากการ

ประกอบการต่อเดือนน้อย ส่วนมากจะประกอบกิจการขนาดเล็ก และไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงนโยบาย

ของรัฐบาล จึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัข่าวสาร หรือสถานการณ์โดยรอบท่ีเก่ียวกบัการคา้ชายแดนเท่าท่ีควร เป็น

ผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่

กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบการต่อเดือนสูง  

โดยในส่วนของระยะเวลาในการประกอบการ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการตํ่า

กวา่ 5 ปี 5 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษ

ด่านสิงขร ตํ่ากว่า กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการมากกว่า 20 ปี เน่ืองจากปัจจยัทางด้าน

ประสบการณ์ในการประกอบการกอรปกบัความสนใจ และความเก่ียวขอ้งในการประกอบการและโอกาสทาง

ธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนแสดงออกถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน

สิงขรมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของอภิสรา มงคลกิจภกัดี (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความคิดเห็น

ของผูป้ระกอบธุรกิจในจงัหวดัเชียงรายต่อการเช่ือมโยงทางการคา้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 4 (เชียง

ของ - ห้วยทราย) โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาใน

การประกอบธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการเช่ือมโยงทางการคา้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งท่ี 4 

(เชียงของ -หว้ยทราย) แตกต่างกนั 

 (3) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารของผูป้ระกอบการในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เก่ียวกบัการคา้

ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ท่ีรับรู้ข่าวสารจากแหล่งท่ีมาของข่าวสาร และ

ประเภทของข่าวสารต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน

สิงขร แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยในดา้นแหล่งท่ีมาของข่าวสาร กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยรับรู้

ข่าวสาร และรับรู้ข่าวสารเป็นบางคร้ัง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรน

พิเศษด่านสิงขร ตํ่ากวา่ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีรับรู้ข่าวสารจากแหล่งท่ีมาของข่าวสารเป็นประจาํ เน่ืองจาก จาํนวน

แหล่งท่ีมาของข่าวสารกับความถ่ีในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญซ่ึงแปรผนัตรงต่อการ

แสดงออกถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร 

สาํหรับประเภทของข่าวสาร กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยรับรู้ข่าวสารประเภทต่าง ๆ และรับรู้ข่าวสาร

ประเภทต่าง ๆ เป็นบางคร้ัง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน

สิงขร ตํ่ากวา่ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีรับรู้ข่าวสารประเภทต่าง ๆ เป็นประจาํ เน่ืองจากความหลากหลายของการรับรู้

ข่าวสารในแต่ละประเภท เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงในการประกอบการของผูป้ระกอบการในจังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ และแปรผนัตรงต่อการแสดงออกถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุด

ผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขร 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า การคา้ชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรส่งผลให้ผูป้ระกอบการใน

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์สามารถขยายขนาดธุรกิจได้ มีค่าเฉล่ียในระดับน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.91 ผู ้วิจัยจึงมี
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ขอ้เสนอแนะวา่ รัฐบาลควรผลกัดนัให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรอยา่งจริงจงั ดว้ยสาเหตุ

หลกั 2 ประการ คือ โอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการขยายตวัมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ รองรับนโยบายการเปิดเสรีทางการคา้ และเป็นการเปิดตลาดสําหรับ

สินคา้และบริการของไทย พร้อมทั้งการประชาสมัพนัธ์ขอ้กาํหนด กฏเกณฑท์างการคา้ และการทาํความเขา้ใจของ

ผูป้ระกอบการในแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัการคา้ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรน

พิเศษด่านสิงขร เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในการลงทุน รับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการพฒันาบริเวณจุดผอ่นปรนพิเศษด่านสิงขรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเพ่ิมโอกาสในการขยายขนาดธุรกิจ

ในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการท่าอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ

ภูมิ อนัประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านความปลอดภยั และปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและการให้บริการอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และมาตรประมาณค่า ซ่ึงแบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั จากระดบันอ้ยไปหา

ระดบัมาก ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่

ในระดบัมาก ( = 4.06)   ซ่ึงพบวา่ช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผูโ้ดยสารมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.31)  รองลงมา 

คือ เคร่ืองเช็คอินสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา   ( = 4.19) ผูโ้ดยสารไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและจุดท่ี

ให้บริการสังเกตง่าย มีป้ายบอกชดัเจน ( = 4.01) ขั้นตอนการใชง้านไม่ซับซ้อน ( = 3.94) และจาํนวนเคร่ือง

เช็คอินมีอยา่งเพียงพอ ( = 3.90) 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ  การใชบ้ริการ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

ABSTRACT 

 This research is a quantitative research. The purpose is to study the passengers’ behavior and service 

satisfaction factors at Suvarnabhumi International Airport which include product factors, service, safety and 

environmental factors. Researchers have studied the theories and concepts related to consumer behavior and 

reviewed the related research. Data were analyzed by using descriptive statistics including percentage and scale. 

The research was divided into 5 levels from low to high level. 
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               The researchers have found that the factors that affect customer satisfaction in service to 

Suvarnabhumi International Airport are the environment, safety, staff service as well as customer expectation 

factors.  

  

KEYWORDS:  Satisfaction, Service, Suvarnabhumi International Airport 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

             ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีส่วนสําคญัในการสร้างรายได ้และมีส่วนในการพฒันาประเทศ

เป็นอยา่งมาก ส่วนหน่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัประเทศไทย อนัเน่ืองจากประเทศไทย

มีความไดเ้ปรียบและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ อีกทั้งดา้นธุรกิจบริการ

และธุรกิจดา้นอาหารก็มีมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในสากล ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ทาํใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมายงัประเทศไทยมากข้ึนทุกปี จากความสาํคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีกล่าว

มานั้น ทางภาครัฐจึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์สาํคญัของชาติในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยการใชท่้าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในการใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์ซ่ึงเปิดใหบ้ริการ

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการบิน (Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้และให้สามารถรองรับเสน้ทางการบินจากทุกมุมโลกได ้การท่ีจาํนวนนกัท่องเท่ียวและผูใ้ชบ้ริการท่ีผ่าน

เข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปี ทําให้เกิดปัญหาความคับคั่งของผู ้โดยสารในทุก

กระบวนการ ตั้งแต่การเช็คอิน, การตรวจกระเป๋าสมัภาระ, การตรวจหนงัสือเดินทาง ซ่ึงทาํให้ผูโ้ดยสารไม่ไดรั้บ

ความสะดวกสบายและเกิดความล่าชา้ในการเดินทาง  เพ่ือเป็นการลดความคบัคัง่ดงักล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิจึงไดจ้ดัใหมี้ระบบเช็คอินดว้ยตนเองอตัโนมติั หรือระบบ CUSS (Common Use Self Service) ซ่ึงช่วยลดเวลา

ในการเช็คอินของผูโ้ดยสาร ทาํให้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยปัจจุบนัไดมี้การติดตั้งเคร่ืองเช็คอินดว้ย

ตนเองอตัโนมติั (Automatic Self Check-in Kiosk) จาํนวนทั้งหมด 20 เคร่ือง ท่ีบริเวณห้องโถงผูโ้ดยสารขาออก 

อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงเคร่ืองเช็คอินด้วยตนเองอตัโนมติัท่ีติดตั้งทุกเคร่ืองมี

คุณสมบติัสาํคญั เช่น รองรับการพิมพบ์ตัรโดยสาร, รองรับการพิมพ ์Bag Tag, รองรับการอ่านหนังสือเดินทาง, 

รองรับการอ่าน Smart Card, รองรับการอ่าน Bar Code เป็นตน้    จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ี

จะศึกษาถึงทัศนคติของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีต่อเคร่ืองเช็คอินด้วยตนเองอตัโนมติัว่ามีอิทธิพลต่อผูโ้ดยสาร

อยา่งไรบา้งและผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.), สายการบินต่าง ๆ 

รวมถึงการท่องเท่ียวของไทยในภาพรวม ในการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความสะดวกและรวดเร็วของ

ผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

(2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฏีท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ดงัน้ี                     

    ตวัแปรอสิระ                                                                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ

ภูมิ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่งเน้น

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

           ประชากร 

           ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ” ใน  คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการท่า

อากาศยานนานาชาติ    สุวรรณภูมิเท่านั้น 

กลุ่มตวัอย่าง                                                                  

            กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาํนวน 

400 คน    ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกาํหนดกลุ่มตัวอย่างผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน     400 ชุด กาํหนดระยะเวลาจดัเก็บขอ้มูลในช่วง กรกฎาคม - กนัยายน พ.ศ. 2561  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

            ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ” ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ความพึงพอใจ และ

ความนิยม  ทศันคติของผูโ้ดยสาร 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

              การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ”  

ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิคร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) 

ทั้งน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยใชแ้บบสอบถามให้กบัผูโ้ดยสารท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน  

 

     ความพึงพอใจ และความนิยม 

 

 

                ทศันคติของผูโ้ดยสาร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2070 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

             งานวิจยัช้ินน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจก

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยให้กลุ่มตวัอย่างไดท้าํแบบสอบถาม ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ และนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั

เพ่ือนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ต่อไป 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

              ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยกําหนดระดับความมี

นยัสาํคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูป SPSSในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี       

 1.1 สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สําหรับการ

วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายการจดัการเชิงกล

ยทุธ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

 2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 

 2.2 ใชก้ารวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ท่ีมีมากกวา่สองกลุ่มไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานถา้หากพบความแตกต่าง

กนั จะดาํเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff 

  

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอิน

อตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไม่แตกต่างกนั   ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความ    

พึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.0  ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน

นานชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05   ผูโ้ดยสารท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05 ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง    

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05   และผูโ้ดยสารท่ีการเคยใชบ้ริการ

สายการบินแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2071 

6. อภิปรายผล  

ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากนั มีอาย ุ31-40 ปี มีอาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีใชบ้ริการสายการบิน Thai Airways และ

เคยใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง  ดา้นระดบัความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง                  

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  พบว่า ความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองเช็คอินอตัโนมติัดว้ยตนเอง ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงพบว่า ช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผูโ้ดยสาร มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  รองลงมา เคร่ืองเช็คอินอตัโนมติัสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา ผูโ้ดยสารไดรั้บความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน

และจุดท่ีให้บริการสงัเกตง่าย มีป้ายบอกชดัเจน ขั้นตอนการใชง้านไม่ซบัซอ้น และจาํนวนเคร่ืองเช็คอิอตัโนมติัมี

อยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รัฐนนัท ์พกุภกัดี (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ชาวไทยท่ีมีต่อสายการบินไทย ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูใ้ชบ้ริการสายการบินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่อายรุะดบั

การศึกษาอาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้เพศท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 2) พฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินท่ี

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นต่าง ๆไดแ้ก่ ความถ่ีใน

การใชบ้ริการ วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เส้นทางการบินท่ีใชบ้ริการ ราคาบตัรโดยสารเฉล่ีย ช่องทางในการซ้ือ

บตัรโดยสารประเภทสมาชิกบตัรสะสมไมล์และช่องทางในการเช็คอิน 3) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ   

ชาวไทยจาํแนกตามส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยในดา้นการ

บริการมีค่าเฉล่ียดา้นความรวดเร็วในการช่วยเหลือและใหบ้ริการแก่ลูกคา้สูงสุด (mean= 4.23) ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย

ด้านราคาเป็นไปตามข้อเท็จจริงท่ีได้โฆษณาไวสู้งสุด (mean= 4.23) ด้านการจัดจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียด้านความ

สะดวกในการซ้ือบตัรโดยสารผ่านทาง Call Center สูงสุด (mean =4.23) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียดา้น

สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกบตัรรอยลัออร์คิดพลสั (บตัรสะสมไมล)์ เช่น แลกของรางวลั การอพัเกรด

ชั้นโดยสาร การใชห้้องรับรอง รางวลัห้องพักโรงแรม ฯลฯ สูงสุด (mean=4.42) ด้านพนักงานสายการบินมี

ค่าเฉล่ียด้านพนักงานมีความรู้เป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหาได้ดีสูงสุด (mean=4.23) ด้านรูปลกัษณ์ภายนอกของ                   

สายการบิน มีค่าเฉล่ียดา้นความสะอาดภายในห้องโดยสารเคร่ืองบินสูงสุด (mean=4.10) และดา้นกระบวนการ

จัดการ มีค่าเฉล่ียด้านการให้บริการการช่วยเหลือตลอดการเดินทาง (Assistant Service) สูงสุด (mean) และ

สอดคล้องกับ วชัร มานุพีรพันธ์, (2552) ท่ีได้อธิบายไวว้่า ความพึงพอใจต่อการบริการมีความสําคัญต่อ                         

ผูใ้ห้บริการเน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการบริการและเป็นตวัแปรสาํคญัใน

การประเมินซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการท่ีจะตระหนกัถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการและสามารถตอบสนองบริการท่ี

ตรงกบัลกัษณะและรูปแบบท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง นอกจากน้ีความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานก็เป็นตวัช้ีวดั

คุณภาพและความสําเร็จขององค์กรเช่นกัน การท่ีพนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมายและตั้งใจ

ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถอนัจะนาํมาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และ

ส่งผลใหกิ้จการประสบความสาํเร็จ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ท่ีอธิบายไวว้า่ สาํหรับ

ในกรณีของผูใ้ช้บริการ ความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความสําคญัส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากเม่ือผูใ้หบ้ริการตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้ก็จะพยายามคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจเพ่ือท่ีจะนาํเสนอบริการท่ีเหมาะสมและแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการยอ่มไดรั้บการบริการท่ีมี
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คุณภาพและตอบสนองความตอ้งการตามความคาดหวงัซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดว้ย บริษทั

จาํเป็นจะตอ้งมีการตรวจวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุงบริการของ

บริษทัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการทาํวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ในการท่ีจะนาํมาปรับปรุงและเพ่ิมความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการให้มากข้ึน เน่ืองจากการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ สามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจยัตามท่ี

ตอ้งการ เพราะเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก และมีความยดืหยุน่ในการออกแบบของเคร่ืองมือสาํหรับการ

เก็บขอ้มูล และการดาํเนินการวจิยั     

(2)  ควรมีการขยายขอบเขตการทาํวิจยัในกลุ่มผูใ้ช้บริการทั้ งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือนํา

ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงการวางแผนการให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเกิดประโยชน์

ในการใหบ้ริการและเพ่ือยกระดบัความพึงพอใจใหก้ลบัมาใชบ้ริการท่าอากาศยานซํ้ าอีก  
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บทคัดย่อ 

  จากงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และจดัทาํแผนการ

เดินทางท่องเท่ียว 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารพฒันาแบบสอบถาม เพ่ือจดัอนัดบัวดั 9 วดัรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ โดยการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย เป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไดต้วัอยา่ง

จาํนวน 437 ตวัอยา่ง เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 350 คน นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 87 คน พบวา่ลาํดบัการท่องเท่ียววดั

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดัจากนกัท่องเท่ียวไดด้งัน้ี ลาํดบั1 คือ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลาํดบั2 คือ วดัสระ

เกศราชวรมหาวิหาร ลาํดบั 3 คือ วดัราชนดัดารามวรวิหาร ลาํดบั 4 คือ วดับวรนิเวศราชวรวิหาร ลาํดบั 5 คือ วดั

ชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ลาํดบั 6 คือ วดับวรสถานสุทธาวาส ลาํดบั7 คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ลาํดบั 8 

คือ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร และลาํดบั 9 คือ วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตามลาํดบั 

และได้ศึกษาแผนการเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

mailto:warrasade@yahoo.com
mailto:sanaphasorn@gmail.com
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ดาวเทียมจาํนวน 4 แผนการเดินทาง พบวา่ รูปแบบท่ี01 มีระยะทางกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางนอ้ยท่ีสุดคือ 7630 

เมตร 94 นาที ตามลาํดบั ถือวา่เป็นแผนการเดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

คาํสําคญั : แผนการเดินทาง ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

 

ABSTRACT 

 This research is to study cultural tourism of 9 temples around Rattanakosin Island and to make Route 

planning for 9 temples around the Rattanakosin Island.  To achieve this aim, firstly, a questionnaire survey was 

conducted to collect data from Thai and foreign tourists in total of 437 samples.  This Thai traveler 350 and 

foreigner traveler 87.  Then, to find the step for travel in 9 Temples around Rattanakosin Island as follows.  The 

first is Wat Benchamabophit Dusit Wanaram.  The second is Wat Sarakas.  The third is Wat Ratchanadaram 

Worawihan.  The fourth is Wat Bowonniwet.  The fifth is Wat Chansongkram.  The sixth is Wat Borworn 

Sutthawat.  The seventh is Wat Phra Kaew or the Temple of the Emerald Buddha ( officially known as Wat Phra 

Sri Rattana Satsadaram). The eighth is Wat Phra Chetupon Vimol Mongkolam Ratchaworamahawihan. And the 

ninth is Wat Ratchabitrithitham Mahamaram, respectively.  A study of Route planning was conducted using 

measurement of the Rattanakosin Island from satellite information technology system 4 Route planning.  The 

route 01 has the lowest travel distance of 7630 meters, and consuming 94 minutes. Considered as the best Route 

planning. 

 

KEYWORDS: ROUTE PLANNING, CULTUAL TOURISM 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วฒันธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสําคญัสามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถ่ินเดินทางมาเยือนเพ่ือ

สัมผัสและช่ืนชมกับส่ิงท่ีไม่มีในท้องถ่ินตนจะเห็นได้ว่าวฒันธรรมกับคนในท้องถ่ินกับการท่องเท่ียวมี

ความสัมพนัธ์เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัการท่องเท่ียวไดใ้ชว้ฒันธรรมของคนทอ้งถ่ินเป็นทรัพยากรในการดาํเนิน

กิจการในขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมก็ไดป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวในการสร้างรายได้

การจา้งงานนาํมาซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากน้ีการพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมยงัตอ้งอาศยั

ทั้งจากคนในทอ้งถ่ินภาครัฐและเอกชนในฐานะท่ีเป็นผูช้าํนาญการเพ่ือการพฒันาท่ีเหมาะกบัชุมชนต่อไป  บุญเลิศ 

จิตตั้งวฒันา (2548) ไดอ้ธิบายวา่การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมประกอบดว้ย 1. ประวติัศาสตร์และร่องรอยทาง

ประวติัศาสตร์ 2. โบราณคดีและพิพิธภณัฑ ์3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 4. ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม 

ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลกั  5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา  6. ดนตรี  การแสดงละคร  ภาพยนตร์   

7. ภาษาและวรรณกรรม  8. วถีิชีวติ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย อาหาร   9. ประเพณี วฒันธรรมพ้ืนบา้น  เทศกาลต่างๆ  

10. ลกัษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีนาํมาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงพทุธเป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากนิยมเดินทางไปวดัเพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนาการ
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ปฏิบติัธรรมดงัจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาไดแ้พร่หลายไปในนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มซ่ึงมกัใชช่้วงเวลา

วนัหยดุเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวนัสาํคญัทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบติัธรรมและประชาชนในทอ้งถ่ิน

บางส่วนไดเ้ลง็เห็นผลประโยชน์จึงเร่ิมมีการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งหรือเขา้มาใชพ้ื้นท่ีของวดัในการประกอบ

อาชีพดงักล่าวมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสิทร์เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม

ไม่ใช่เฉพาะของชาวไทย แต่ยงัไดรั้บความนิยมจากอารยประเทศดว้ย ทาํให้นกัท่องเท่ียวจะมีเพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี 

และส่วนมากการจดัทวัร์จากบริษทัทวัร์นั้นจะมีการโฆษณาในการทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ใน 1 

วนั เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผูม้าขอพรต่างๆ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ การท่ีจะไหวพ้ระใหค้รบ 

9 วดัภายใน 1 วนันั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากมากเพราะเน่ืองจากปัญหาการจราจร หรือปัญหาทางกายภาพท่ีปรากฏ

บนทอ้งถนนท่ีไม่สามารถคาดเดานั้นสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 

         ดงันั้นการเดินทางโดยทางเทา้จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุดในการท่องเท่ียวประเภทน้ีเพ่ือหลบหลีก

การเจอเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์หรือเหตุการณ์ท่ีทาํให้การเดินทางนั้นล่าช้า และส่วนมากนักท่องเท่ียวจาก

ต่างประเทศมกันิยมโดยทางเทา้เป็นหลกั และมกัประสบปัญหาในเร่ืองการท่ีไม่รู้ถึงเส้นทางท่ีเหมาะสม และการ

ขาดแคลนป้ายบอกทางหรือป้ายการเดินทางท่ีชดัเจนเพ่ือไปถึงยงัจุดหมายท่ีตอ้งการ ทาํให้นกัท่องเท่ียวประสบ

ปัญหาหลงทาง และเกิดความล่าชา้ของการเดินทางเพ่ือไปถึงยงัจุหมายท่ีนกัท่องเท่ียวนั้นตอ้งการ ดงันั้นคณะวจิยั

นั้ นเล็งเห็นถึงปัญหาและนํามาเป็นหัวข้อให้การทําวิจัยเพ่ืออาํนวยความสะดวกและสร้างความสะดวกแก่

นกัท่องเท่ียว 

 การวิจัยคร้ังน้ีนักวิจัยได้ทาํการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดเส้นทาง แนวคิดเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดาวเทียม และการทบทวน

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี  

อารีย ์นัยพินิจและคณะ , 2556ไดท้าํการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงศาสนาของวดัในกลุ่มจงัหวดั

ร้อยแก่นสารสินธ์ุโดยมุ่งทาํการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียววดัต่างๆ ในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ (ร้อยเอด็ 

มหาสารคาม กาฬสินธ์ุและขอนแก่น) ลกัษณะการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยภาคเอกชนจาํนวน 17 คนและนักท่องเท่ียวจาํนวน 400 คนและมีการใช้

โปรแกรมทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ในช่วงเทศกาลนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาในช่วงของ

การลอยกระทง สงกรานตแ์ละปีใหม่ ตามลาํดบั ในกรณีของการเดินทางมาวดัจะอยูใ่นรูปแบบของกิจกรรมตกั

บาตร ถวายทานและเวียนเทียนตามลําดับ การเดินทางท่ีใช้นั้ นจะใช้รูปแบบของรถยนต์ส่วนตัวมากท่ีสุด 

นอกจากน้ีศกัยภาพท่ีเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวสําคญัเชิงศาสนาไดแ้ก่ ด้านส่ิงดึงดูดใจ การเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว ท่ีพกั ความปลอดภยั กิจกรรมสนบัสนุนกรท่องเท่ียว รายการนาํเท่ียว องคป์ระกอบทางสงัคม ตามลาํดบั  

ผุสสดี วฒันเมธาและคณะ, 2552ไดท้าํการศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กรณีศึกษาการไหวพ้ระ 9 วดับริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ การศึกษาวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติ

ของประชากรและรูปแบบการดาํรงชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จํานวน 400 คน การศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวมีทัศนคติเก่ียวกับศิลปกรรมไทยเป็นส่ิงท่ีควรจะอนุรักษ์ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะใชกิ้จกรรมท่ีเก่ียวกบัการไหวพ้ระ ทาํบุญตามวดั โดยใชก้ารเดินทางผ่านรถประจาํทาง 
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ระยะเวลาการท่องเท่ียวไม่เกิน 1 วนั วดัท่ีนิยมท่ีสุดไดแ้ก่วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กิจกรรมท่ีนิยมท่ีสุดไดแ้ก่ การ

เยีย่มชมศิลปกรรมและความงามของวดั  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

(2) เพ่ือทาํแผนการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยทางเทา้ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1แบบแผนการวจิยั 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเฉพาะเจาะจงทางเทา้ไปยงัวดัท่ีอยู่

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั ไดแ้ก่ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   วดั

บวรสถานสุทธาวาส  วดัชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วดัสระเกศราช

วรมหาวิหาร วดัราชนดัดารามวรวิหาร วดับวรนิเวศราชวรวิหาร วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพ่ือเสนอเสน้ทาง

ท่ีเหมาะสม คือเส้นทางท่ีมีระยะทางสั้ นท่ีสุดและใช้เวลาในการเดินเท้านั้นน้อยท่ีสุดเป็นขอ้เสนอเป็นแผน

ทางเลือกแก่นกัท่องเท่ียว โดยมีขั้นตอนแบบแผนการวจิยัดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี  1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและกาํหนด วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

9  วดั ซ่ึงเป็นวดัท่ีไดรั้บความนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

  ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9  วดั 

เพ่ือจัดลาํดับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากวดั 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือหาจุดเร่ิมตน้ในการจัด

แผนการเดินทางท่องเท่ียว 

  ขั้นตอนท่ี 3 จดัทาํแผนการเดินทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั โดยใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางดาวเทียม(google maps) มา 4 แผนการเดินทาง 

ศึกษา 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสิทร์ และกาํหนด

อนัดบัการท่องเท่ียวของวดัทั้ง 9รอบเกาะรัตน-       

โกสิทร์จากนกัท่องเท่ียว 

เสน้ทางท่องเท่ียว 9 วดั โดยทางเทา้เป็นสาํคญัโดย

ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศแผนท่ีดาวเทียม 

แผนการเดินทางท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม  9  วดัรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ท่ีเหมาะสม 
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  ขั้นตอนท่ี 4 ผูว้จิยัไดมี้การวเิคราะห์และเลือกแผนการเดินทางจากระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง

ท่ีสั้นท่ีสุดเป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินวา่แผนการเดินทางใดนั้นจะเหมาะสมท่ีสุด  

4.2ประชากรและตวัอย่าง 

นกัวิจยัและเลือกกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีใชก้ารเดินทางโดยทางเทา้เพ่ือ

ท่องเท่ียวเป็นหลกัเพ่ือใหเ้กิดการกระจายของขอ้มูลและเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random 

sampling) และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) โดยตามตารางดงักล่าวได้

กาํหนดวา่เม่ือประชากรมากกวา่ 100,000 นั้นตวัอยา่งท่ีน่าเช่ือถือไดท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูท่ี่ 400 ตวัอยา่ง  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ศึกษาขอ้มูลการเดินทางท่องเท่ียว 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยศึกษาวดันั้นจะอยูใ่นช่วง peak season 

คือธันวาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพ่ือจดัลาํดบัการ

เดินทาง และกาํหนดเสน้ทางการเดินทางเพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว โดยกาํหนดเสน้ทางการเดินทางท่ีใช้

ระยะเวลาท่ีนอ้ยท่ีสุดและระยะทางการเดินทางโดยทางเทา้สั้นท่ีสุดเป็นสาํคญั 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ ส่วนท่ี 3 การจดัลาํดบัการการท่องเท่ียว

วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั และใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนท่ีดาวเทียม(google map) มาจดัเสน้ทาง

การท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดัโดยทางเทา้  

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามท่ีพฒันามา เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane,1967) โดยได้เก็บตวัอย่างจาํนวน 437 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random 

sampling)ซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือกาํหนดระดับความนิยมของวดั 9 วดัรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ และจดัทาํแผนการเดินทางท่องเท่ียวโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนท่ีดาวเทียม(google 

map) มาจดัเสน้ทางการท่องเท่ียว จาํนวน 4 เสน้ทางเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการวจิยั 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้จิยัไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามในการ

วิจัย รวมถึงใช้ระยะทางในการเดินทางท่ีเป็นเมตร และ เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ท่ีเป็นนาที เพ่ือวิเคราะห์หา

เสน้ทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

5. สรุปผลการวจัิย  

 จากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือจัดอันดับการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวจากวดั 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จาํนวน 437 ชุด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนทั้งสิน 437 ชุดนั้น พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยจาํนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 80.09  และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวน 

87 คน คิดเป็นร้อยละ 19.91และมีช่วงอายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.8 
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ส่วนที ่2 ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ขอ้คาํถาม 
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

เคย ไม่เคย 

ท่านรู้จกัหรือเคยไปการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมหรือไม่ 83.3 16.7 

ท่านเคยไปเท่ียวไหวพ้ระ 9 วดัหรือไม่ 66.8 33.2 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์หรือไม่ 64.3 35.7 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหรือไม่ 59.4 40.6 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัสระเกศราชวรมหาวหิารหรือไม่     56 44 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัราชนดัดารามวรวิหารหรือไม่ 52 48 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดับวรนิเวศราชวรวหิารหรือไม่ 59 41 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัชนะสงครามราชวรมหาวิหารหรือไม่ 52.3 47.7 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดับวรสถานสุทธาวาสหรือไม่     60 40 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือไม่    71.6 28.4 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหารหรือไม่   65.6 34.4 

ท่านเคยไปท่องเท่ียววดัราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหรือไม่ 53.4 46.6 
 

จากตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 437 คนมีมากกว่าร้อยละ 50 รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเคยไดไ้ปไหวพ้ระรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงไดเ้คยไปท่องเท่ียวยงัวดัท่ีผูว้จิยัไดก้าํหนดไวท้ั้ง 9 วดั 

ส่วนที ่3 ลาํดบัการท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั 

 

ตารางที ่2 แสดงร้อยละลาํดบัการท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั 

ช่ือวดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ร้อยละของอนัดบัความนิยมของนกัท่องเท่ียว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 1.9 1.9 0.7 24.2 0.7 1.2 0.5 0.5 67.2 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 3.6 2.4 24.8 0.5 0.2 0.2 65.9 1.2 0.5 

วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร 0 66 4.1 0.7 1 1.7 25.8 0.2 0.7 

พระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร 25.1 1.4 1.4 3.1 1 1.2 0.2 65.6 0.2 

วดับวรสถานสุทธาวาส 0.7 0.2 0.5 2.6 27.4 64.7 1 1.4 0.7 

วดัชนะสงครามราชวรมหาวหิาร 0 0.5 0.2 1.4 66.6 27 1.4 1.2 0.7 

วดัราชนดัดารามวรวหิาร 0.2 24.4 65.8 0.5 0.2 2.2 3.3 1.7 1 

วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 65.6 1 0.7 2.4 0.2 0.5 1.2 3.1 24.6 

วดับวรนิเวศราชวรวหิาร 2.2 0.5 0.2 64.1 1.2 1.9 0.5 24.4 4.3 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงร้อยละลาํดับการท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดั พบว่า ลาํดับการ

ท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดัจากนกัท่องเท่ียว ลาํดบั1 คือ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลาํดบั2 คือ 

วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร ลาํดบั3 คือ วดัราชนดัดารามวรวหิาร ลาํดบั4 คือ วดับวรนิเวศราชวรวหิาร ลาํดบั5 คือ 

วดัชนะสงครามราชวรมหาวหิารลาํดบั 6 คือ วดับวรสถานสุทธาวาส ลาํดบั7 คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ลาํดบั8 

คือ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร และลาํดบั 9 คือ วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตามลาํดบั 

  เม่ือผูว้ิจยัไดล้าํดบัการท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 9 วดัจากนักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม

แล้วจึงจัดทําแผนการเดินทางท่องเท่ียว 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เรียงตาม 1-9 ตามลาํดับโดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม(google maps) มาจํานวน 4 แผนการเดินทาง และเลือกแผนการเดินทางท่ี

เหมาะสมท่ีสุดจากระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางเป็นสาํคญั ดงัน้ี  

 

 
ภาพที ่2 แสดงรูปแบบแผนการเดินทางในรูปแบบท่ี 01 โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม 

 

 
ภาพที ่3 แสดงรูปแบบแผนการเดินทางในรูปแบบท่ี 02 โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม 

 

 
ภาพที ่4 แสดงรูปแบบแผนการเดินทางในรูปแบบท่ี 03 โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม 
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ภาพที ่5 แสดงรูปแบบแผนการเดินทางในรูปแบบท่ี04 โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม 

 

ตารางที ่3  แสดงการเปรียบเทียบระยะทางกบัเวลาของแผนการเดินทางท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์จาก 

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม(google maps) 

ลาํดบัวดัรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ 

รูปแบบ 01 รูปแบบ 02 รูปแบบ 03 รูปแบบ 04 

ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลา 

(นาที) 

ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลา 

(นาที) 

ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลา 

(นาที) 

ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลา 

(นาที) 

ลาํดบั1 ไป ลาํดบั2 1800 23 1700 22 2100 27 2100 27 

ลาํดบั2 ไป ลาํดบั3 930 10 950 11 950 11 950 11 

ลาํดบั3 ไป ลาํดบั4 1100 14 1100 14 1300 16 1350 17 

ลาํดบั4 ไป ลาํดบั5 600 7 620 8 600 7 600 7 

ลาํดบั5 ไป ลาํดบั6 750 10 850 11 730 9 1000 13 

ลาํดบั6 ไป ลาํดบั7 950 11 950 11 1300 15 1200 14 

ลาํดบั7 ไป ลาํดบั8 750 9 1100 13 750 9 750 9 

ลาํดบั8 ไป ลาํดบั9 750 10 900 14 750 12 1000 14 

รวม 7630 94 8170 104 8480 106 8950 112 

 

 จากตารางท่ี 3 แสดงแสดงการเปรียบเทียบระยะทางกบัเวลาของแผนการเดินทางท่องเท่ียววดัรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม(google maps) พบวา่ แผนการเดินทางรวมจากวดัลาํดบั

ท่ี1-9 รอบเกาะรัตนโกสินทร์นั้น รูปแบบท่ี01 มีระยะทางกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางนอ้ยท่ีสุดคือ 7630 เมตร 94 

นาที ตามลาํดับ และรูปแบบท่ี04 มีระยะทางกับเวลาท่ีใช้ในการเดินทางมากท่ีสุดคือ 8950 เมตร 112 นาที 

ตามลาํดบั 

 

6.อภิปรายผล  

  จากงานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และจดัทาํแผนการ

เดินทางท่องเท่ียว 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารพฒันาแบบสอบถาม เพ่ือจดัอนัดบัการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวจากวดั 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายและคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) โดยตามตารางดงักล่าวได้กาํหนดว่าเม่ือประชากร

มากกวา่ 100,000 นั้นตวัอยา่งท่ีน่าเช่ือถือไดท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% อยูท่ี่ 400 ตวัอยา่ง เป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
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ไทยและต่างประเทศ ไดต้วัอยา่งจาํนวน 437 ตวัอยา่ง โดยการจดัอนัดบัการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจากวดั 9 วดั

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยจาํนวน 350 คน และนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติจํานวน 87 คน และนักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมดมากกว่าร้อยละ50 รับรู้และเคยมา

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9 วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการจดัเรียงลาํดบัการท่องเท่ียววดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ของนกัท่องเท่ียวนั้นสามารถจดัลาํดบั ไดด้งัน้ี ลาํดบั1 คือ วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลาํดบั2 คือ วดัสระเกศ

ราชวรมหาวิหาร ลาํดบั 3 คือ วดัราชนดัดารามวรวิหาร ลาํดบั 4 คือ วดับวรนิเวศราชวรวิหาร ลาํดบั 5 คือ วดัชนะ

สงครามราชวรมหาวิหาร ลาํดบั 6 คือ วดับวรสถานสุทธาวาส ลาํดบั7 คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ลาํดบั 8 คือ 

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร และลาํดบั 9 คือ วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตามลาํดบั และได้

ศึกษาแผนการเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้วดัรอบเกาะรัตนโกสินทร์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม

(google maps) จาํนวน 4 แผนการเดินทาง พบวา่ รูปแบบท่ี01 มีระยะทางกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางนอ้ยท่ีสุดคือ 

7630 เมตร 94 นาที ตามลาํดบั และรูปแบบท่ี04 มีระยะทางกบัเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางมากท่ีสุดคือ 8950 เมตร 112 

นาที ตามลาํดบั ดงันั้นแผนการเดินทางในรูปแบบท่ี01 จึงเหมะสมกบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 (1) ทราบถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเป็นวดัท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว 

 (2) ไดท้ราบถึงเส้นทางและแผนการเดินทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 9 วดั รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ 

  (3) เพ่ือเป็นทางเลือกเส้นทางในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม9 วดั รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้แก่

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบแผนการเดินทางในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม ให้

มากกวา่4เสน้ทางเพ่ือเป็นทางเลือกแก่นกัท่องเท่ียวใหห้ลากหลายมากข้ึน 

(2) ควรมีการเปรียบเทียบระหวา่งแผนการเดินทางในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดาวเทียม กบัการ

เดินทางจริงเพ่ือหาอุปสรรคในการเดินทางและเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวท่ีนาํไปใช ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบไปดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ 

มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัการจดัการโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย  2) เพ่ือศึกษาระดบัการตลาดสีเขียว

ของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพบริการของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 4) เพ่ือ

ศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 5) เพ่ือสร้างและยืนยนัรูปแบบการ

จดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย การวจิยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ประชากร คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมสีเขียวใน

ประเทศไทย จาํนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 25 คน สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากร คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการโรงแรมสีเขียวโดยตรง ประกอบไปด้วย 

ผูป้ระกอบการหรือผู ้บริหาร และพนักงานโรงแรมสีเขียวท่ีได้ผ่านการประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 460 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม Mplus  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการจัดการโรงแรมสีเขียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ตวัแปรท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 2) ระดบัการตลาดสีเขียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัจาํหน่าย 3) ระดบัคุณภาพบริการ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความไวว้างใจ 4) ระดับความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย 
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โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การเป็นผูน้าํในตลาด 5) รูปแบบการจดัการ

โรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทยโดยพิจารณาค่าอิทธิพลระหว่างตวัแปรสาเหตุ

และตวัแปรผล ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ราคา การ

จดัซ้ือจดัจา้ง การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  การส่ือสาร และ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัรอง ไดแ้ก่ 

การมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ ์การประชาสมัพนัธ์ การจดัจาํหน่าย และการบริการ 

 

คาํสําคญั: การจดัการ ,โรงแรมสีเขียว,  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

ABSTRACT 

This research is a mixed method research which consists of both quantitative and qualitative research 

with the objectives of 1)  studying the Green Hotel Management in Thailand 2)  studying the different levels of 

Green Marketing of Green Hotel in Thailand 3)  studying the service quality of Green Hotel in Thailand                             

4) studying the competitive advantages of the green hotel management in Thailand and 5) creating and affirming 

the green hotel management model to build up the competitive advantages in Thailand.  The qualitative research 

was conducted using in-depth interview. The research tools used for this part of the research was semi-structure 

interview. The population of the study were 5 groups of people related to the green hotel management in Thailand 

with a total of 25 participants.  As for the quantitative part of the research questionnaires were used in collecting 

the data.  The population for this part of the research were people related to the green hotel management which 

consists of 460 participants who were the entrepreneurs, the managers and the hotel staff of the green hotel 

management that had been approved by the Department of Environmental Quality Promotion in 2016.  The 

statistics that were used for the analysis of the data were percentage, mean, standard deviation, and analyzed using 

the program Mplus.  

The result of the research shows that 1) the level of the green hotel management received a high average. 

The factor with the highest average score was the environmental friendly service 2)  the green marketing level 

received a very high average.  The factor with the highest average score was distribution 3)  the level of service 

quality received a high average.  The factor with the highest average score was reliability.  4)  the level of 

competitive advantage received a high average.  The factor with the highest average score was leadership in the 

market. 5) the creation of the green hotel management model to build up the competitive advantages in Thailand 

through the consideration of the independent and dependent variables that contribute to the competitive 

advantages of the green hotel management can be categorized into 2 groups; main factors and secondary factors. 

The main factors were price, procurement, and the environmental and energy management. The secondary factor 

were community participation, products, public relation, place and service.  

  

Keywords:  management, green hotel, competitive advantages 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทและความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั  ท่ีผ่านมาถึงแมจ้าํนวนของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่

นั่นไม่ไดห้มายความว่า การพฒันาในดา้นการท่องเท่ียวของไทยนั้นจะมีความยัง่ยืน TAT Review Magazine ได้

ระบุในแนวทางปฏิรูปประเทศไทย (tatreviewmagazine. 2559 : เวบ็ไซต)์ ว่าแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวสู่

ความยัง่ยืนนั้น มีมิติการพฒันาท่ีตอ้งจดัการให้เกิดความสมดุลท่ีสําคญัอยู่ 4 มิติ กล่าวคือ มิติเจา้บา้น/อุปทาน 

(Host) มิติผูม้าเยอืน (Guest) กลไกการบริหารจดัการการท่องเท่ียว (Tourism Mechanism) และมิติดา้นคุณภาพการ

บริการ (Service Quality) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้รายงานถึง

สถานการณ์ในประเทศไทยว่ากาํลงัประสบกบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่อยหรอเส่ือมโทรม

อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ทั้ งตน้ทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต

ประชาชน ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นส่วน

ของภาคบริการท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว อีกทั้ งยงัเป็นภาคธุรกิจท่ีใช้พลังงาน

มหาศาล ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากมาย อาทิ พลังงานไฟฟ้า นํ้ า การปล่อยของเสีย และ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ฐานเศรษฐกิจ (Thansettakij. 2559)  

 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของสถานประกอบการท่ีพกัโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมซ่ึงมีการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร เกิดนํ้ าเสียใน

ปริมาณค่อนขา้งมาก จึงไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใชท้รัพยากร 

พลงังานอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ

บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาให้การท่องเท่ียวเกิดความยัง่ยืนในดา้นกลไกลการบริหารจดัการ  

Manaktola and Jauhari (2007 : 364) มีการระบุว่าการตลาดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมสามารถเพ่ิม

ศกัยภาพการแข่งขนัดว้ยการช่วยใหก้ารวางตาํแหน่งของโรงแรมนั้นมีความแตกต่างในเวทีการแข่งขนั     อยา่งไร

ก็ตามแมใ้นงานวจิยัหลายช้ินจะระบุวา่ การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจโรงแรมจะช่วยเพ่ิมความสามารถ

ทางการแข่งขนั แต่ในขณะเดียวกนังานวจิยัหลายช้ินกลบัพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อโรงแรมสีเขียวเป็น

แบบผสมผสาน คือ บางการศึกษาพบวา่มีผลทางบวกและบางผลการศึกษาก็มีผลทางลบ (Yixing (Lisa) Gao, 2014 

: 326) จึงเป็นท่ีมาของการศึกษารูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียววา่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

ในประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)  เพ่ือศึกษาระดบัการจดัการโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย   

2)  เพ่ือศึกษาระดบัการตลาดสีเขียวของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย  

3)  เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพบริการของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย  

4)  เพ่ือศึกษาระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย  

5)  เพ่ือสร้างและยนืยนัรูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  จากการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด  ทฤษฎีรวมไปถึงผลงานวิจัยในอดีตและการสัมภาษณ์ก่ึง

โครงสร้างผูป้ระกอบการโรงแรมสีเขียว ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดแนวคิดในการวิจยั เพ่ือศึกษารูปแบบการจดัการ

โรงแรมสีเขียวเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการดาํเนินการวจิยัแบ่งออก 3 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 การพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) โดยการศึกษาเอกสารและงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกบัผูป้ระกอบการโรงแรมสีเขียวเพ่ือพฒันากรอบแนวคิด  

 ระยะท่ี 2  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1) กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการบนัทึกเทป ถอดเทป จากนั้นทาํการสรุปและสงัเคราะห์ขอ้มูล 

                    ส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research)  เพ่ือตรวจสอบและหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ในการกาํหนดรูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
  

1) การเป็นผูน้าํในตลาด  

 2) ความแตกต่าง  

 3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  

 4) การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  

 

 

การจดัการโรงแรมสีเขยีว 

 1) นโยบายดา้นการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 2) การพฒันาบุคลากร  

 3) การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์  

 4) การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 5) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  

 6) การมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

การตลาดสีเขียว 

1) ผลิตภณัฑ ์  

2) ราคา  

3) การจดัจาํหน่าย  

4) การส่ือสารการตลาด  

คุณภาพการให้บริการ 
 

  1)  ความไวว้างใจ 

   2)  ความเช่ือถือได ้ 

   3)  ลกัษณะทางกายภาพ 

   4)  การเอาใจใส่  

ตวัแปรแฝงภายนอก 
ตวัแปรแฝงภายใน 
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 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โดยประชากร (Populations) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โดยตรง  

 ระยะท่ี 3 คือ การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) เพ่ือพฒันาและการยนืยนัรูปแบบการวจิยั 

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

               การวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงแรม หรือผูจ้ ัดการ พนักงาน นักวิชาการด้าน

การตลาดสีเขียว เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และลูกคา้ของโรงแรม รวมทั้งส้ิน 25 คน กระจายไปยงัทุกภูมิภาคในประเทศ 

        การวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการ และพนกังานโรงแรมสีเขียวท่ีผ่านการ

ประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประเภทโรงแรม ปี 2559 ได้ขนาดตวัอย่างทั้ งส้ิน 460 คน การ

กาํหนดขนาดตวัอยา่งเป็นไปตามสดัส่วนของจาํนวนหอ้งพกัในแต่ละโรงแรม กระจายไปยงัทุกภูมิภาคในประเทศ 

      4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ผูว้ิจัยได้ทาํการกาํหนดความสัมพนัธ์กลุ่มตวัแปรของการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนั ตามผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ลุ่มตวัแปร ดงัน้ี  

  ตวัแปรอิสระ ประกอบไปดว้ย 

           1. การจดัการโรงแรมสีเขียว ประกอบดว้ย 1) การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 2) การพฒันา

บุคลากร 3) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 4) การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 5) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และพลงังาน 6) การมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินและชุมชน (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2559, น. 1)    

            2. การตลาดสีเขียว ประกอบไปดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์2) ราคา 3) การจดัจาํหน่าย 4) การส่ือสารการตลาด   

(สาํนกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2553, น. 337) 

  ตวัแปรตาม  ประกอบไปดว้ย                  

  1. คุณภาพบริการ ประกอบไปดว้ย 1) ความไวว้างใจ 2) ความเช่ือถือได ้3) ลกัษณะทางกายภาพ และ 

4) การเอาใจใส่ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985)         

  2. ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย 1) การเป็นผูน้าํในตลาด 2) ความแตกต่าง 3) การมุ่ง

ตลาดเฉพาะส่วน   4) การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Porter. M.E., 1990) 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

   2. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป การจดัการโรงแรมสีเขียว การตลาดสีเขียว คุณภาพบริการ ความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั  

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ประเทศ ประกอบไปดว้ย ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต ้ภาค

ตะวนัออก และภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – มิถุนายน 2561 รวมทั้งส้ิน 2 ปี 6 เดือน 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้าํเนินการโดยสรุป ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
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2) วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการตลาดสีเขียว คุณภาพบริการ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ใช้

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3) วเิคราะห์เสน้ทางอิทธิพลเชิงสาเหตุสมการโครงสร้างเสน้ทางรูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียว

เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรม Mplus  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 67.17 อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 20-35 ปี จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 54.78 

ส่วนใหญ่ตาํแหน่งปัจจุบนัเป็นพนักงาน จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 59.35 ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการ

ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมสีเขียว อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61  

    2. ผลการวเิคราะห์ระดบัการจดัการโรงแรมสีเขียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รองลงมาคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน การมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และการพฒันาบุคลากร 

ตามลาํดบั  

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัการตลาดสีเขียว โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ การจดัจาํหน่าย รองลงมาคือ การส่ือสารการตลาด ผลิตภณัฑ ์ และราคา ตามลาํดบั   

4. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพบริการ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ความไวว้างใจ รองลงมาคือ การเอาใจใส่ ความเช่ือถือได ้และลกัษณะทางกายภาพ ตามลาํดบั   

5. ผลการวเิคราะห์ระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การเป็นผูน้าํในตลาด รองลงมาคือ การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ความแตกต่าง  

และการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ตามลาํดบั  

6. รูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย จากผลการ

วิเคราะห์ค่าอิทธิพลระหว่างตวัแปรสาเหตุและตวัแปรผล พบปัจจยัท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบโดยแบ่งออกเป็น         

2 กลุ่ม คือ ปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ราคา การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสาร 

และ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัรอง ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ผลิตภณัฑ ์การประชาสัมพนัธ์ การจดัจาํหน่าย 

และการบริการ  

 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างหลงัการปรับสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ แสดงผล

ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งน้ีพิจารณาจาก ค่าไค-

สแควร์  (χ 2) มีค่าเท่ากบั 265.711 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากบั 91 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p – value) มีค่าเท่ากบั 

0.000 ค่าไค-สแควร์สมัพนัธ์ (χ 2 / df)  มีค่าเท่ากบั 2.919 (ตามมาตรฐาน ควรมีค่าไม่เกิน 2.0 หรือ นอ้ยกวา่ 5 กรณี

โมเดลซบัซอ้น CFI มีค่าเท่ากบั 0.965 (ตามมาตรฐานควรมีค่ามากกวา่ 0.9) TLI มีค่าเท่ากบั 0.941 (ตามมาตรฐาน

ควรมีค่ามากกวา่ 0.9) เม่ือพิจารณาค่าความสอดคลอ้งจากค่า RMSEA (Rool Mean Square Error of Approximation

) มีค่าเท่ากบั 0.052 (ตามมาตรฐานควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หรืออยูร่ะหวา่ง 0.05 ถึง 0.08) (สุนทรพจน์ ดาํรงพานิช, 
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2555, น. 33) และค่ามาตรฐานดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR : Standardized Root Mean 

Squared Residual) มีค่าเท่ากบั 0.034 (ตามมาตรฐานควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.08) (สุนทรพจน์ ดาํรงพานิช, 2555, น. 33) 

 

ตารางที ่1  สรุปความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้ตรง อิทธิพลทางตรงและทางออ้มความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ 

  รูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย 

ตัวแปรสาเหตุ 

(Effect) 

อทิธิพลทางตรง (DE) อทิธิพลทางอ้อม 

(IE) 

อทิธิพลรวม 

 (TE) 

Hotel to Competitive 0.106 - 0.106 

Marketing to Competitive 0.155 - 0.155 

Service to Competitive 0.700 - 0.700 

Hotel to Service to Competitive 0.106 0.754 0.860 

Marketing to Hotel to Competitive 0.155 0.498 0.653 
 

 จากผลของการวเิคราะห์ ผูว้จิยันาํเสนอค่าอิทธิพลระหวา่งตวัแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเสน้ทาง นาํมาตอบ

สมมติฐาน ขอ้ท่ี 1-5 สรุปไดด้งัน้ี สมมติฐานท่ี 1 พบว่า การจดัการโรงแรมสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง

เท่ากบั 0.106 สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ การตลาดสีเขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อต่อความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั

ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.155 สมมติฐานท่ี 3 

พบวา่ คุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.700 สมมติฐานท่ี 4 พบวา่ การจดัการโรงแรมสีเขียวมี

อิทธิพลท่ีเป็นสาเหตุทางออ้มเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย  โดยผ่านเส้นทางคุณภาพ

บริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.754 และ สมมติฐานท่ี 5 พบวา่ 

การตลาดสีเขียวมีอิทธิพลท่ีเป็นสาเหตุทางออ้มเชิงบวกต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในประเทศไทย  โดย

ผ่านเส้นทางการจดัการโรงแรมสีเขียว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากบั 

0.498 ผลจากการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ รูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน

ประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

     

6. อภิปรายผล  

จากผลการวจิยัพบประเด็นผลการวจิยัท่ีสาํคญัควรแก่การอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. ระดบัการจดัการโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

 จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ินนั้น เกือบทั้ งหมดของพนักงานเป็นแรงงานใน

ทอ้งถ่ิน มีการนาํผลิตภณัฑใ์นชุมชนมาจาํหน่ายเพ่ือเป็นของฝากหรืออุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงแรม ดา้นการพฒันา

บุคลากร ไดมี้การถ่ายทอดนโยบายรวมถึงสร้างความตระหนกัรู้และปรับทศันคติในการให้บริการสอดคลอ้งกบั

นโยบายของโรงแรมสีเขียว เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆในการท่ีจะดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้มจะต้องมี

จิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ดูแลสภาพแวดลอ้มของโรงงานใหส้ะอาด มีมาตรการกาํจดัของ
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เสียออกจากโรงงานไม่ใหอ้อกมาทาํลาย ส่ิงแวดลอ้ม (สนัทนา อมรไชย, 2552, น. 29) ธุรกิจโรงแรมควรสร้างแรง

กระตุน้ และจูงใจลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเห็นความสาํคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มโรงแรมสีเขียว ในดา้นการจดัซ้ือ

จดัจา้งมีการติดต่อกบัผูจ้ดัส่งท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินและหาทางร่วมมือกนัในการลดใชท้รัพยากรท่ีไม่จาํเป็นโดยอยู่บน

พ้ืนฐานของตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด สอดคลอ้งกบั (ขวญัฤดี โซติชนาทววีงค,์ 2555, น. 7)  ท่ีระบุวา่การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตและลดรายจ่ายดา้นการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึน

แลว้ ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์รในการมีส่วนร่วมช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ดา้นการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ มีการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้กบัลูกคา้และกระตุน้ให้ลูกคา้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

การช่วยเหลือสงัคม มีส่วนร่วมในการลดมลพิษและประหยดัพลงังาน 

 2. ระดบัการตลาดสีเขียวของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

จากการวิจยัพบว่า การส่ือสารการตลาด ตวัแปรท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโรงแรมใน

ประเทศไทย โดยรวมเป็นลาํดบัแรก สอดคลอังกบั ธญัปวณ์ี รัตน์พงศพ์ร (2553, น. 41) ท่ีระบุวา่ การส่ือสารตลาด

เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คือ การส่ือสารเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เขา้ใจถึงบทบาทของตนต่อการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก่อใหเ้กิด

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

เน่ืองจากสามารถสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหแ้ก่องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ในดา้นผลิตภณัฑ ์รูปแบบอาคาร

สวยงามมีเอกลกัษณ์สะท้อนความเป็นโรงแรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม มีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ  ด้านการจัด

จาํหน่าย มีความสะดวกในการเดินทาง มีการวางแผนเส้นทางการเดินทางให้คุม้ค่าและลดการใชพ้ลงังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(สันทนา อมรไชย, 2552, น. 29) ท่ีว่าธุรกิจโรงแรม เป็นสถาบันหน่ึงในการสร้าง

จิตสาํนึกใหผู้บ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑอ์นุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้คร่ืองมือการตลาดอ่ืนๆในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3. ระดบัคุณภาพบริการของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

จากการวิจยัพบวา่  ความไวว้างใจ ตวัแปรท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโรงแรมในประเทศ

ไทย โดยรวมเป็นลาํดบัแรก รองลงไปไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ และความเช่ือถือได ้สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546, น. 36) 

กล่าวว่า ความสําคญัคุณภาพการบริการเม่ือลูกคา้รับรู้ภาพของการบริการและความพึงพอใจของลูกคา้ผ่านงาน

บริการนั้น คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นความสนใจของนกัการตลาดบริการทุกคนท่ีจะพยายาม

แสวงหาคาํตอบจากลูกคา้ เพ่ือช่วงชิงความไดเ้ปรียบจากการแข่งขนั โรงแรมแสดงใหเ้ห็นถึงการดูแลและห่วงใย

ลูกคา้เป็นอยา่งดี ให้บริการดว้ยความสุภาพ เป็นมิตร มีอธัยาศยัไมตรีต่อลูกคา้ พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อปัญหา

และแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วจะสามารถสร้างความพึงพอใจได ้(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2557, น. 14)  ระบุวา่ 

การบริการท่ีดีเลิศตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนทาํให้ลูกคา้เกิดความพอใจ และเกิด

ความจงรักภกัดี ลูกคา้ เพ่ือช่วงชิงความไดเ้ปรียบจากการแข่งขนั โดยการเน้นบริการของตนให้กบัลูกคา้ ตรง

คุณภาพและปรับปรุงบริการใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 

 4. ระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 

ด้านการเป็นผูน้ําในตลาด พบว่าประเด็นเร่ืองของตน้ทุนพลงังานท่ีตํ่ากว่าโรงแรมทั่วๆไป สําหรับ

โรงแรมท่ีมีการกาํหนดให้เป็นโรงแรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกจะมีความไดเ้ปรียบในประเด็นน้ีชดัเจน สุพานี 

สกฤษฏ์วานิช (2553, น. 47) กล่าววา่ การบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนตํ่า (Cost Advantage) เป็นการบริหาร
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จดัการในทุกดา้น มิใช่ในดา้นตน้ทุนการผลิตเท่านั้น การท่ีจะบรรลุขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเร่ืองตน้ทุนตํ่าได้

นั้น โดยทัว่ไปกิจการจะตอ้งมีการบริหารและการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขนั (Superior 

Efficiency) สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกวา่ (Superior Innovation) การคิดคน้สินคา้ใหง่้ายต่อการผลิต หรือ

พฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ง่ายข้ึน หรือเป็นกระบวนการท่ีสั้นลงหรือวิจยัพฒันาหาวตัถุดิบทดแทนท่ีมี

ราคาถูกลงได ้กิจการก็จะมีตน้ทุนท่ีตํ่าลงได ้ซ่ึงในงานวจิยัน้ีพบวา่ โรงแรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มจะมีการบริหารจดัการ

ดา้นพลงังานโดยลงทุนเร่ืองอุปกรณ์ประหยดัพลงังานซ่ึงในระยะยาวส่งผลให้ตน้ทุนตํ่ากว่าโรงแรมทัว่ไป ใน

ประเด็นดา้นความแตกต่าง  ตอ้งยอมรับวา่ โรงแรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มสามารถสร้างความแตกต่างในดา้นกายภาพ 

การรับรู้และความรู้สึกของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะประเด็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางดา้นภาพลกัษณ์ สอดคลอ้งกบั ธีระ 

ขุนแผว้ (2560)  ท่ีว่าการสร้างคุณลกัษณะของสินคา้และขอ้เสนอดา้นคุณค่าทาํให้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทาํงาน

ไดผ้ลดี จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือดา้นส่ือสารทุกชนิดท่ีมีอยู่และทาํให้เกิดการรู้จกัตรายี่ห้อ ในดา้นของการมุ่ง

ตลาดเฉพาะส่วน ผลจากการวิจยัพบวา่ ลูกคา้กลุ่มยโุรป อาทิ แถบสแกนดิเนเวียท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจะ

จองโรงแรมผา่นนายหนา้ (Agent) กลุ่มน้ีจะเลือกโรงแรมท่ีไดรั้บการรับรองในดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อน เช่นเดียวกนั

กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้จะใหมู้ลค่าเพ่ิมกบัโรงแรมอนุรักษ ์สอดคลอ้งกบั ศุภณฐั ชูชินปราการ (2549, น. 59) 

กล่าววา่ การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) คือ การมุ่งเนน้ไปยงัเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว

อาจเป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะกลุ่มหรือเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์เฉพาะเขตก็ได ้กลยทุธ์น้ีจะอิงอยูก่บัหลกัการท่ีวา่บริษทั

จะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มไดดี้กว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากกว่าการมุ่งจบักลุ่มลูกคา้ทั้ งหมด เช่นเดียวกันกับ เสนาะ ติเยาว ์(2560) ท่ีระบุว่า การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

(Market Focus) เป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขนัอย่างหน่ึง การมีขอบเขตท่ีแคบ (Narrowly 

defined) หรือเป็นส่วนตลาดขนาดเล็ก (Niche segment) จะเป็นพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อความสามารถของบริษทัในการ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ปัจจัยท่ีควรคาํนึงถึงในการจัดการโรงแรมสีเขียวในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนั ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึง ราคาท่ีเหมาะสมไม่กาํหนดราคาท่ีสูงกว่าโรงแรมโดยทัว่ไป วาง

แผนการจดัซ้ือท่ีประหยดัและไม่กระทบส่ิงแวดลอ้ม จดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานไดดี้ ส่ือสารกบัพนกังานและ

ลูกคา้ถึงนโยบายสีเขียวอยา่งต่อเน่ือง และสร้างการตระหนกัรู้และปรับทศันคติแก่พนกังานทุกระดบัในองคก์ร 

 (2) ปัจจยัรองท่ีผูป้ระกอบการควรตระหนกั คือ การมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยเฉพาะการจา้งงานและ

นาํวตัถุดิบในชุมชนเขา้มาสู่กระบวนการผลิตบริการ ผลิตภณัฑใ์นดา้นของอาคารสถานท่ีตอ้งมีเอกลกัษณ์บ่งบอก

ความเป็นโรงแรมสีเขียว มีการประชาสัมพนัธ์ทั้งในและนอกโรงแรม ทาํเลท่ีตั้งตอ้งสะดวกเขา้ถึงง่าย และการ

บริการท่ีไดม้าตรฐานสามารถสร้างความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือกบัลูกคา้ได ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

     (1) ควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของตวัแปรสมรรถนะการบริหารจดัการ

กับประสิทธิผลในการดาํเนินงาน เพ่ือใช้เป็นขอ้สนเทศในการสร้างเคร่ืองมือวดัสมรรถนะการบริหารงาน 

ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะเป็นการนาํไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

    (2) ควรทาํการวจิยัเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการโรงแรมสีเขียวระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

อาทิ เช่น กลุ่มประเทศยโุรปซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ในประเทศ เพ่ือใหม้องเห็นตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนัใน

แต่ละภูมิภาค 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรมใน

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาตรฐานโรงแรมระดบั 3, 4 และ 5 ดาว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้น

พ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ ขนาดตวัอยา่ง จาํนวน 86 ราย ผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะท่ีควรพฒันา

เร่งด่วนสูงสุด ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 2) ความสามารถ

วางแผนและจดัการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั 3) ความสามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการ

อ่านและการเขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี และ 4) สามารถวางแผนบริหารและจดัการประชุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์ช่องวา่ง สมรรถนะผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research analysis based on the ASEAN Common Competency Standards for 

Tourism Professional ( ACCSTP)  of the front office managers of hotels in HuaHin district, Prachuapkhirikhan 

Province; classification of 3, 4 and 5 star hotel.  The methodology of the research used quantitative methods. 

Survey was applied in this method; the sampling were 86 front office managers of hotels.  The results of this 

research found that the most necessary competency development were 1) monitor and evaluate the effectiveness 

of training outcomes 2)  plan and conduct an evacuation of premises 3)  read and write English at an advanced 

level, and 4) plan, manage and conduct meeting. 
 

KEYWORDS: Competency Gaps Analysis, Front Office Manager Hotel      
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดล้งนามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัดา้นบุคลากรวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียว

อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals) เม่ือ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2555 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) มีวตัถุประสงค์เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้เกิดการเคล่ือนยา้ย

บุคลากรวชิาชีพสาขาการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน การเปิดเสรีอาเซียน ปลายปี พ.ศ. 2558 สมาชิกอาเซียนไดมี้

การจัดทํามาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ASEAN Common 

Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ซ่ึงเป็นกรอบสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากรท่ี

ประกอบวิชาชีพท่องเท่ียว โดย MRA บุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวอาเซียนครอบคลุมใน 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจ

โรงแรม และสาขาธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึง ACCSTP ประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1.สมรรถนะหลกั (Core 

Competencies) เป็นสมรรถนะร่วมของบุคลากรในแต่ละสาขาธุรกิจ 2.สมรรถนะทัว่ไป (Generic Competencies) 

เป็นสมรรถนะร่วมของบุคลากรของแต่ละแผนกในสาขาธุรกิจ และ 3.สมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional 

Competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะตาํแหน่งของแต่ละบุคคล  (กรมการท่องเท่ียว, 2561) 

ในขณะท่ีผลการวจิยัของโครงการศึกษากรอบความร่วมมือการพฒันาศกัยภาพกาํลงัแรงงานไทยใน 32 

ตาํแหน่งภายใตข้อ้ตกลงอาเซียน พบว่า สาขาการโรงแรมนั้นไม่ขาดแคลนแรงงานระดบัปฏิบติัการ เน่ืองจาก

โรงแรมสามารถรับพนกังานใหม่เขา้มาฝึกอบรมระยะสั้นและสามารถทาํงานได ้แต่ปัญหาหลกั คือ การขาดแคลน

แรงงานในระดบับุคลากรระดบักลาง (Supervisor) ซ่ึงตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงาน มีความสามารถในการ

แกปั้ญหาไดดี้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นสูง สามารถบริหารงานในสายงานตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

การคัดเลือกและแต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับกลางจะพิจารณาประสบการณ์และความสามารถเป็นหลกั สามารถ

รับผิดชอบงานบริหารไดดี้ ทาํให้ปัจจุบนัขาดแคลนและหาบุคลากรทดแทนในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบักลางได้

ยากกวา่ตาํแหน่งอ่ืน ๆ (สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2553) 

ในปี พ.ศ. 2560 นักท่องเท่ียวไดม้าเยี่ยมเยือนอาํเภอหัวหินกว่า 1.3 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 จากปีท่ี

ผ่านมา และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)  อนัจะส่งผลให้เกิดการ

เพ่ิมข้ึนของอุปทานของจาํนวนหอ้งพกัในอาํเภอหวัหินตามไปดว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจโรงแรมในอาํเภอหวัหินก็

จะมีอุปสงคต์่อผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับสูงข้ึน อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนผูบ้ริหารระดบักลางของธุรกิจโรงแรม  

ดงันั้นภาคธุรกิจจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาสมรรถนะบุคลากรขา้งตน้เพ่ือป้องกนัปัญหาการขาด

แคลนแรงงานในอนาคต โดยภาคธุรกิจสามารถใชก้รอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเท่ียวแห่งอาเซียนเป็นแนวทางในการพฒันาได ้ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นปัญหาท่ีสาํคญัและเร่งด่วน จึง

ควรศึกษาวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ช่องวา่งสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรมในอาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผูจ้ ัดการแผนกต้อนรับของโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ มาตรฐานโรงแรมระดบั 3, 4 และ 5 ดาว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากร

วชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ช่วงทศวรรษ 1970 David McCellland ไดใ้ห้ความหมายของ สมรรถนะ คือ บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่

ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด

ในงานท่ีตนรับผิดชอบ ถดัมาปี ค.ศ. 1993 Lyle M. Spencer และ Signe M. Spencer ไดเ้สนอองค์ประกอบของ

สมรรถนะเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ความรู้ 2.ทกัษะ และ 3.คุณลกัษณะ ซ่ึงคุณลกัษณะประกอบดว้ย แนวคิดของตนเอง 

บุคลิกลกัษณะประจาํตวั และแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน (Oshins, 2002) ในขณะท่ีกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้น

พ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ACCSTP) ประกอบดว้ย 1. สมรรถนะหลกั 2. สมรรถนะ

ทัว่ไป และ 3. สมรรถนะตามหนา้ท่ี  

จากแนวคิดดงักล่าวสามารถพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัในคร้ังน้ี โดยการผสานแนวคิดตวัแบบ

สมรรถนะเขา้กบัมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน เพ่ือวิเคราะห์ช่องวา่ง

ในการพฒันาสมรรถนะตามความตอ้งการและสภาพปัจจุบนัของการพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ

ในบริบทของธุรกิจโรงแรมในอาํเภอหวัหิน สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยวธีิการวจิยัเชิงสาํรวจ  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง การวจิยัคร้ังน้ี ประชากรการวจิยั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรมใน

อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาตรฐานโรงแรมระดบั 3, 4 และ 5 ดาว จากรายงานขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ

ของเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ระบุวา่ มีโรงแรม จาํนวน 118 โรงแรม  (เทศบาลเมืองหัวหิน, 

2560) ดงันั้นจึงควรมีผูจ้ดัการโรงแรมแผนกตอ้นรับ จาํนวน 118 คน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับใน

อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็นอยา่งง่าย กาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Krejcie และ Morgan (1970) ขนาดตวัอยา่ง จาํนวน 92 คน 

ตัวแบบสมรรถนะ 

-ทกัษะ 

-ความรู้ 

-คุณลกัษณะ 

มาตรฐานสมรรถนะขั้ นพื้นฐานของ

บุคลากรวชิาชีพท่องเทีย่วแห่งอาเซียน  

-สมรรถนะหลกั 

-สมรรถนะทัว่ไป 

-สมรรถนะตามหนา้ท่ี 

 

ช่องวา่งของระดบัสมรรถนะ 

https://search.proquest.com/business/indexinglinkhandler/sng/au/Oshins,+Michael+Lewis/$N?accountid=44329
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียนประกอบด้วย                     

1) สมรรถนะหลกั 2) สมรรถนะทัว่ไป และ3) สมรรถนะตามหนา้ท่ี  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย การวจิยัใชว้ธีิวทิยาเชิงสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม Rating 

Scales แบบ Likert’s Scales 3 ระดบัคาํถาม เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพ่ือสอบถามความตอ้งการในการ

พฒันาสมรรถนะและระดบัสมรรถนะท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากร

วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียนของผู ้จัดการแผนกต้อนรับ เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะ 

(Competencies Gap : CG) ทั้งสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะตามหนา้ท่ี โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะหลกั ส่วนท่ี 

3 แบบประเมินสมรรถนะทัว่ไป และส่วนท่ี 4 แบบประเมินสมรรถนะตามหนา้ท่ี 

สําหรับเกณฑ์ในการวดัตวัแปรของขอ้มูลในแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป 

และสมรรถนะตามหนา้ท่ีของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ ในส่วนท่ี 2-4 ใชม้าตรวดัระดบัความถ่ีแบบ Likert Scales 

ประเมินค่าแบ่งเป็น 3 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและความหมาย ดงัน้ี 

 

การแสดงสมรรถนะในปัจจุบนั ความหมาย คะแนนเฉล่ีย 

ระดบั 3 มีการปฏิบติัเป็นประจาํ (สูง) 2.34-3.00 

ระดบั 2 มีการปฏิบติัปานกลาง 1.67-2.33 

ระดบั 1 มีการปฏิบติัเป็นคร้ังคราว 1.00-1.66 

สมรรถนะท่ีคาดหวงัในอนาคต   

ระดบั 3 ตอ้งการพฒันาในระดบัมาก (สูง) 2.34-3.00 

ระดบั 2 ตอ้งการพฒันาในระดบัปานกลาง 1.67-2.33 

ระดบั 1 ตอ้งการพฒันาในระดบันอ้ย 1.00-1.66 

 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การทดสอบความตรง ผูว้ิจยัไดใ้ห้

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการโรงแรมจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความตรงของขอ้คาํถามแต่ละ

ขอ้ การทดสอบความเช่ือมั่น ใชก้ารคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) 

เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามในแต่ละขอ้คาํถามก่อนการเก็บขอ้มูลจาํนวน 30 ชุด ซ่ึงค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตอ้งอยูใ่นช่วง 0.71-1.00 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ระดบัสูงในการอธิบาย

รูปแบบความแปรปรวนของขอ้มูล (เกียรติสุดาศรีสุข, 2552) โดยผลการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าทั้งฉบบั 

เท่ากบั 0.90 ซ่ึงมีค่ามากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 0.71 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือนกัวิจยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เป็นผู ้

แจกและเก็บคืนแบบสอบถาม ด้วยการส่งแบบสอบถามโดยตรงไปยงัโรงแรมในอําเภอหัวหิน มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามและส่งคืน จาํนวน 86 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93.5 ของขนาดตวัอยา่ง 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 คุณลักษณะสําคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 86 ฉบับ รายละเอียดสําคัญดังน้ี ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 67 คน (ร้อยละ 77.9) มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 

45.3) สญัชาติไทย จาํนวน 85 คน (ร้อยละ 98.8) รายไดน้อ้ยกวา่ 45,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 67 คน (ร้อยละ 77.9) 

ตาํแหน่งปัจจุบนั มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ รองผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ จาํนวน 37 คน (ร้อยละ 43.0) และ

ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 41.9) ระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งปัจจุบนั 6-10 ปี จาํนวน 

34 คน (ร้อยละ 39.5) และปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงแรม ระดบั 3 ดาว จาํนวน 49 คน (ร้อยละ 57.0) ระดบั 4 ดาว จาํนวน 

26 คน (ร้อยละ 30.2) และระดบั 5 ดาว จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 12.8) 

 

ตารางที ่1  คะแนนค่าปัจจุบนั ค่าคาดหวงั และช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะของสมรรถนะหลกัของผูจ้ดัการ

แผนกตอ้นรับ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน 

ข้อที ่ สมรรถนะหลกัของ 

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

ระดบั

สมรรถนะ

ในปัจจุบัน 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล ระดบั

สมรรถนะที่

ค่าคาดหวงั 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล ช่องว่างใน

การพฒันา

สมรรถนะ 

ลาํดบั 

1.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.52 0.57 สูง 2.71 0.57 สูง 0.19 4 

1.2 สามารถทาํงานในสภาพ

สงัคม และวฒันธรรมไดอ้ยา่ง

หลากหลาย 

2.41 0.60 สูง 2.69 0.56 สูง 0.28 3 

1.3 สามารถปฏิบติังานตาม

สุขอนามยัในท่ีทาํงานไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 

2.55 0.57 สูง 2.70 0.58 สูง 0.15 5 

1.4 สามารถปฏิบติังานดา้น

สุขลกัษณะในท่ีทาํงานไดต้าม

ระเบียบปฏิบติั 

2.45 0.57 สูง 2.74 0.54 สูง 0.29 2 

1.5 มีการพฒันาความรู้ในธุรกิจ

โรงแรมอยา่งต่อเน่ือง 

2.38 0.54 สูง 2.84 0.46 สูง 0.45 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ การวิเคราะห์ความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสมรรถนะดว้ยการวิเคราะห์

ช่องว่างในการพฒันาสมรรถนะ (Competencies Gap : CG) ของความคาดหวงัและระดบัสมรรถนะในปัจจุบนั 

(ผลต่างของคะแนนความคาดหวงัลบดว้ยคะแนนในปัจจุบนัของสมรรถนะ) ท่ีผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับไดป้ระเมิน

มา พบวา่ สมรรถนะหลกัท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสูงสุดสามลาํดบัแรก (เรียงตามขนาดของช่องวา่ง

ในการพฒันาสมรรถนะ) ไดแ้ก่ มีการพฒันาความรู้ในธุรกิจโรงแรมอยา่งต่อเน่ือง (CG = 0.45) สามารถปฏิบติังาน

ดา้นสุขลกัษณะในท่ีทาํงานไดต้ามระเบียบปฏิบติั (0.29) สามารถทาํงานในสภาพสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่ง

หลากหลาย (0.28) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือ สามารถปฏิบติังานตามสุขอนามยัในท่ีทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั (0.15) 
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ตารางที่ 2 คะแนนค่าปัจจุบนั ค่าคาดหวงั และช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะของสมรรถนะทัว่ไปของผูจ้ดัการ

แผนกตอ้นรับ 

ข้อที ่ สมรรถนะทัว่ไปของ 

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

ระดบั

สมรรถนะใน

ปัจจุบัน 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ระดบั

สมรรถนะที่

ค่าคาดหวงั 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ช่องว่างใน

การพฒันา

สมรรถนะ 

ลาํดบั 

2.1 สามารถส่ือสารทางโทรศพัทไ์ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.34 0.59 สูง 2.72 0.59 สูง 0.38 2 

2.2 สามารถแนะนาํการให้บริการ 

สินคา้ และกล่าวการตอ้นรับได้

อยา่งเหมาะสม 

2.50 0.59 สูง 2.70 0.60 สูง 0.20 8 

2.3 สามารถทาํงานเก่ียวงานธุรการ

ทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.44 0.52 สูง 2.65 0.63 สูง 0.21 6 

2.4 สามารถใชเ้คร่ืองมือทางธุรกิจและ

เทคโนโลยทีัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.51 0.53 สูง 2.65 0.63 สูง 0.14 9 

2.5 สามารถใชแ้ละคน้หาขอ้มูลต่างๆ 

ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.49 0.59 สูง 2.70 0.60 สูง 0.21 6 

2.6 สามารถแสวงหาความรู้ให้

ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ 

2.43 0.58 สูง 2.74 0.56 สูง 0.31 5 

2.7 สามารถจดัการและแกไ้ขปัญหา

ขอ้ขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

2.30 0.60 ปาน

กลาง 

2.69 0.56 สูง 0.38 2 

2.8 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อ

ตอบคาํถามทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.38 0.62 สูง 2.76 0.57 สูง 0.37 4 

2.9 สามารถปฏิบติังานดา้นการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.15 0.58 ปาน

กลาง 

2.73 0.56 สูง 0.58 1 

 

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ การวิเคราะห์ความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสมรรถนะดว้ยการวิเคราะห์

ช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะ พบวา่ สมรรถนะทัว่ไปท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสูงสุดสามลาํดบัแรก 

ไดแ้ก่ สามารถปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (CG = 0.58) สามารถจดัการและแกไ้ข

ปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม (0.38) สามารถส่ือสารทางโทรศพัท์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(0.38) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือ สามารถใชเ้คร่ืองมือทางธุรกิจและเทคโนโลยทีัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (0.14) 
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ตารางที ่3  คะแนนค่าปัจจุบนั ค่าคาดหวงั และช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะของสมรรถนะตามหนา้ท่ีของ

ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ  

 

ข้อท่ี 

สมรรถนะตามหน้าท่ีของ 

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

ระดับ 

สมรรถนะ 

ในปัจจุบัน 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ระดับสมรรถนะ

ท่ีค่าคาดหวัง 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ช่องว่างในการ

พฒันา

สมรรถนะ 

ลําดับ 

3.1 จดัให้มีและรักษาความปลอดภยั

ในท่ีทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.41 0.60 สูง 2.63 0.61 สูง 0.22 15 

3.2 สามารถบริหารจดัการการบริการ

แขกท่ีมาพกัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2.58 0.58 สูง 2.63 0.61 สูง 0.05 20 

3.3 สามารถเตรียมและตรวจสอบ

งบประมาณการประกอบการได้

อยา่งถูกตอ้ง 

2.29 0.63 ปาน

กลาง 

2.64 0.51 สูง 0.35 9 

3.4 สามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่าย

ภายใตง้บประมาณตามท่ีกาํหนด 

2.31 0.60 ปาน

กลาง 

2.63 0.61 สูง 0.31 10 

3.5 สามารถบริหารการจดัซ้ือสินคา้

คงคลงัและตรวจสอบรายการ

สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ 

2.30 0.55 ปาน

กลาง 

2.62 0.60 สูง 0.31 10 

3.6 สามารถดาํเนินงานเป็นไปตาม

กฎระเบียบ เง่ือนไขของกฎหมาย 

2.53 0.55 สูง 2.65 0.61 สูง 0.12 19 

3.7 สามารถสร้างและรักษา

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

2.42 0.54 สูง 2.62 0.62 สูง 0.20 17 

3.8 สามารถควบคุมและบริหาร

ความสัมพนัธ์บนความ

หลากหลายในสถานท่ีทาํงานได้

อยา่งเหมาะสม 

2.42 0.58 สูง 2.66 0.61 สูง 0.24 13 

3.9 สามารถจดัการให้มีการใช้

ทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.44 0.54 สูง 2.65 0.61 สูง 0.21 16 

3.10 สามารถสรรหาและคดัเลือก

พนกังานไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

2.38 0.58 สูง 2.66 0.59 สูง 0.28 12 

3.11 สามารถตรวจสอบมาตรฐานการ

ปฏิบติังานของพนกังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2.41 0.56 สูง 2.64 0.59 สูง 0.23 14 

3.12 สามารถจดัทาํขั้นตอนการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.49 0.57 สูง 2.69 0.58 สูง 0.20 17 

3.13 สามารถจดัเตรียมและฝึกอบรม

พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.31 0.58 ปาน

กลาง 

2.72 0.57 สูง 0.41 6 

3.14 จดัให้มีการฝึกอบรมกลุ่มยอ่ยให้

พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.31 0.64 ปาน

กลาง 

2.69 0.56 สูง 0.37 7 

3.15 มีการตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิผลของการฝึกอบรม

อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.10 0.55 ปาน

กลาง 

2.73 0.58 สูง 0.63 1 

3.16 สามารถวางแผนบริหาร 

และจดัการประชุมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

2.21 0.53 ปาน

กลาง 

2.73 0.50 สูง 0.52 4 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 
 

ข้อท่ี 

สมรรถนะตามหน้าท่ีของ 

ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 

ระดับ 

สมรรถนะ 

ในปัจจุบัน 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ระดับสมรรถนะ

ท่ีค่าคาดหวัง 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

ช่องว่างในการ

พฒันา

สมรรถนะ 

ลําดับ 

3.17 สามารถรักษามาตรฐาน 

และขอ้มูลทางการเงินไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามระเบียบ 

2.35 0.53 สูง 2.72 0.55 สูง 0.37 7 

3.18 สามารถวางแผนและจดัการ

อพยพแขกโรงแรมออกจาก

อาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั 

2.19 0.60 ปาน

กลาง 

2.74 0.56 สูง 0.56 2 

3.19 สามารถวางแผนและจดัระบบ

และระเบียบปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2.30 0.53 ปาน

กลาง 

2.73 0.58 สูง 0.43 5 

3.20 สามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการ

อ่านและการเขียนในระดบัสูงได้

เป็นอยา่งดี 

2.21 0.56 ปาน

กลาง 

2.74 0.60 สูง 0.53 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ การวิเคราะห์ความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสมรรถนะดว้ยการวิเคราะห์

ช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะ พบวา่ สมรรถนะตามหนา้ท่ีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสูงสุดสามลาํดบั

แรก ได้แก่ มีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ (CG = 0.63) สามารถ

วางแผนและจดัการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั (0.56) สามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการอ่าน

และการเขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี (0.53)  ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือ สามารถบริหารจดัการการบริการแขกท่ีมา

พกัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (0.05) 

 

ตารางที ่4 คะแนนช่องวา่งในการพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ จาํแนกตามมาตรฐานดาว 

ลาํดบัท่ี สมรรถนะ ภาพรวม ลาํดบั 3 ดาว ลาํดบั 4 ดาว ลาํดบั 5 ดาว ลาํดบั 

3.15 
มีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของ

การฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
0.63 1 0.71 1 0.69 1 0.09 3 

2.9 
สามารถปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
0.58 2 0.63 4 0.58 3 0.36 1 

3.18 
สามารถวางแผนและจดัการอพยพแขกโรงแรม

ออกจากอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั 
0.56 3 0.65 3 0.50 5 0.27 2 

3.20 
สามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการอ่านและการ

เขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี 
0.53 4 0.69 2 0.62 2 -0.36 5 

3.16 
สามารถวางแผนบริหารและจดัการประชุมได้

อยา่งเหมาะสม 
0.52 5 0.61 5 0.58 3 0.00 4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า เม่ือนาํสมรรถนะทั้งสามประเภท ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะทัว่ไป 

และสมรรถนะตามหน้าท่ี มาเรียงลาํดับตามขนาดของช่องว่างในการพฒันาสมรรถนะ พบว่า ในภาพรวม 

สมรรถนะท่ีมีค่าคะแนนช่องว่างในการพฒันาสูงท่ีสุดห้าลาํดับแรก ได้แก่ 1.มีการตรวจสอบและประเมิน
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ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ (CG = 0.63) 2.สามารถปฏิบติังานดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ได้

อยา่งถูกตอ้ง (0.58)  3.สามารถวางแผนและจดัการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั (0.56) 4.

สามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี (0.53) และ 5.สามารถวางแผนบริหาร

และจดัการประชุมไดอ้ยา่งเหมาะสม (0.52)  

ทั้ งน้ี เม่ือจาํแนกขนาดของช่องว่างการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐานโรงแรมระดับดาวแลว้ พบว่า 

โรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว และ 4 ดาว ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะสอดคลอ้งกบั

ภาพรวม มีแต่เพียงสมรรถนะดา้นความสามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี

ท่ีมีความตอ้งการพฒันาสูงข้ึนมาก ซ่ึงแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดักบัความเห็นของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ มาตรฐาน

ระดบั 5 ดาว ท่ีไม่มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นน้ีเลย 
 

6. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาช่องว่างการพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรม มาตรฐานโรงแรม

ระดบั 3, 4 และ 5 ดาว พบวา่ สมรรถนะท่ีสาํคญัท่ีสุดของการวจิยัตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของ

บุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน คือ สมรรถนะตามหนา้ท่ีของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับเป็นส่วนใหญ่ สะทอ้น

ทัศนคติของผูจ้ ัดการแผนกตอ้นรับท่ีเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนในการพฒันาสมรรถนะการทาํงานท่ีต้อง

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะตามหนา้ท่ีเป็นหลกัมากกวา่ท่ีจะใหค้วามสาํคญัต่อสมรรถนะหลกั หรือสมรรถนะทัว่ไป 

เน่ืองจากสมรรถนะตามหนา้ท่ีสามารถช่วยส่งเสริมความกา้วหน้าในสายอาชีพของตนเองเป็นสาํคญั หรือทาํให้

ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายของอาชีพได ้ ซ่ึงสมรรถนะตามหน้าท่ีดงักล่าว คือ การตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ สามารถวางแผนและจดัการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารได้

อยา่งปลอดภยั สามารถใชภ้าษาองักฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดบัสูงไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถวางแผน

บริหารและจดัการประชุมไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kong,  Cheung, และ Song (2012) ท่ี

พบวา่ ผูจ้ดัการแผนกของโรงแรมแต่ละคนมีความตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือความเป็นมืออาชีพในการทาํงาน โดย

การพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายในอาชีพของ

ตนเอง รวมถึงงานวิจยัของ Bharwani และ Talib (2017) ท่ีพบว่า การพฒันาสมรรถนะตามหนา้ท่ีส่งผลดีต่อการ

พฒันาภาวะผูน้าํไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในธุรกิจโรงแรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jeou-Shyan, Hsuan, Chih-Hsing, 

Lin, และ Chang-Yen (2011) ท่ีพบว่า สมรรถนะตามหน้าท่ี จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ การจัดการทางการเงิน 

การตลาดและธุรกิจ การจดัการภาคสนาม ทรัพยากรบุคคล และสารสนเทศ จะช่วยทาํให้ผลประกอบการของ

โรงแรมสูงข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ผลการวจิยัยงัพบอีกวา่ ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงแรมมาตรฐาน ระดบั 3 ดาว และ 4 ดาว ส่วนใหญ่ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะสอดคลอ้งกบัใน

ระดบัภาพรวม แต่ค่อนขา้งมีความแตกต่างจากความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีในโรงแรมมาตรฐานระดบั 5 ดาว ซ่ึงอาจเป็นผลของสภาพแวดลอ้มของธุรกิจท่ีต่างกนั รวมทั้งโรงแรม

มาตรฐานระดบั 5 ดาว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมเครือต่างชาติ (ศนัสนีย ์สีพิมขดั, 2556)  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ เพ่ือให้การพฒันาสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของ

โรงแรมตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน มีความสอดคลอ้ง

กบัสภาพจริงในการทาํงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรประเมินสมรรถนะ

ของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับ โดยจาํแนกออกตามมาตรฐานโรงแรมระดบัดาว รายจงัหวดั หรือรายภาค เพ่ือจดัลาํดบั

ความเร่งด่วนในการพฒันา โดยยดึตามแนวทางมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่ง

อาเซียน หรือมาตรฐานสากลท่ีสูงกวา่ เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณโดยสามารถมีความร่วมมือกบั

สมาคมโรงแรมไทย เพ่ือเป็นหน่วยงานร่วมพฒันาดว้ยการจดัหาผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้เยีย่ม มา

ทาํหนา้ท่ีเป็นวทิยากรหรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาสมรรถนะผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรมท่ีสนใจ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรนาํสมรรถนะท่ีคน้พบจากการ

วิจยัน้ี ไดแ้ก่ การตรวจสอบและการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การอพยพแขก

โรงแรม และการใชภ้าษาองักฤษในระดบัสูง ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับมีความตอ้งการพฒันามาก

ตามลาํดับ โดยผูว้ิจัยควรทําการออกแบบ พฒันา และทดลองใช้หลักสูตรการพฒันาสมรรถนะดังกล่าวให้

สอดคลอ้งสภาพจริงในการทาํงาน ซ่ึงตรงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับของโรงแรม

ท่ีมีมาตรฐานโรงแรมระดบั 3, 4 หรือ 5 ดาว เพ่ือเป็นแนวทางในการอบรมใหแ้ก่ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรับโดยทัว่ไป 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศกบัสายการบินในยคุ 4.0 มีพฤติกรรม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือเปรียบเทียบกับผูใ้ช้บริการการในอดีต กล่าวคือ ยุค 1.0 จนถึง ยุค 3.0 ผูใ้ช้บริการและ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายรับขอ้เสนอ โดยจะคอยรับสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการ แต่ในปัจจุ

ปัน ผูใ้ชบ้ริการและผูบ้ริโภคยคุ 4.0 จะมีแนวผูคิ้ดท่ีจะเป็นผูร่้วมสร้างและเสนอความคิดของตวัเองในลกัษณะของ 

Co-creation  

ดงันั้น การทาํให้ผูใ้ชบ้ริการและผูบ้ริโภคยดุใหม่เกิดความพ่ึงพอใจต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ โดยผูป้ระกอบการตอ้งมีการบริหารความสัมพนัธ์และสร้างอรรถประโยชน์เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเห็นคุณค่า 

(Value Added) ในบริการท่ีไดรั้บมีความแตกต่างจากสายการบินคู่แข่งขนัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นตลาด 

 

คาํสําคญั: ผูใ้ชบ้ริการยคุ 4.0, ความพ่ึงพอใจ, การขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

 

ABSTRACT 

There is the Satisfaction change of Air Freight Users with Airlines in the 4.0 era. Users in the past, 

from 1.0 era to 3.0 era, most of them , the consumers would accept the offers by receiving goods or services 

from the manufacturer or service provider. On the other hand, nowadays, users and consumers of the 4.0 era 

will have the idea to co-create and present their own ideas in terms of co-creation. 

 Users and consumers in the new era are satisfied with the air freight airlines services and air cargo 

operators. Entrepreneurs have to manage their relationships and make benefit for value-added in the services, 

which differs from other competitors in the industry. 

 

KEYWORDS: Users of the 4.0 era, Satisfaction, Air freight 
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1. บทนํา 

เพ่ือท่ีจะทาํใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่ยคุ "Thailand 4.0" รัฐบาลไดค้าดหวงัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

ทางการคา้ การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งการวางระบบโครงข่ายทางดา้นเทคโนโลยขีองรัฐบาล ทาํให ้

เกิดการเปล่ียนแปลงของผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศในยคุ 4.0 

แนวโนม้ของการยา้ยฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมายงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้มากยิง่ข้ึน ทาํ

ให้รัฐบาลผลกัดนัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ทั้งในส่วนของทางบก เรือ และอากาศ 

อีกทั้งลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการมีความเปล่ียนแปลงไปจากยคุเก่า กล่าวคือ แนวคิดการตลาดยคุ 1.0 จนถึง 

ยุค 3.0 ผูใ้ชบ้ริการและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายรับขอ้เสนอ ซ่ึงจะคอยรับสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตหรือ     

ผูใ้ห้บริการ แต่ในปัจจุปัน ผูใ้ช้บริการและผูบ้ริโภคจะเป็นผูคิ้ด ผูร่้วมสร้างและเสนอความคิดของตวัเองใน

ลกัษณะของ Co-creation  

ดงันั้น การทาํให้ผูใ้ชบ้ริการและผูบ้ริโภคยุดใหม่เกิดความพ่ึงพอใจต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการบริหารความสัมพนัธ์และสร้างอรรถประโยชน์

เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นคุณค่า (Value Added) ในการบริการท่ีไดรั้บมีความแต่ต่างจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นตลาด 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือสาํรวจสถานภาพ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ในประเทศไทย 

 2.  เพ่ือสาํรวจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ 
 

 

3. การขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยัง่ยืน Thailand 4.0 

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ทาํให้การติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลสามารถทาํไดง่้ายมาก

ยิ่งข้ึน ในปัจจุบนักลุ่มผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ จึงมีความสนใจท่ีสืบคน้หาขอ้มูลการใหบ้ริการของสาย

การบินในอดีตมาประกอบการตดัสินใจ ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการใชบ้ริการเปล่ียนแปลงไป 

 จากการศึกษาพิมพเ์ขียวการขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน Thailand 4.0 ของ               

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพ่ือสังคม ทาํให้ทราบว่า             

นโยบาลการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของรัฐบาลในยคุ Thailand 4.0 มีแนวคิดดงัน้ี  

1. รูปแบบสินคา้ : ตอ้งการเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม 

2. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ : ในอดีตประเทศไทยมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย                              

ภาคอุตสหกรรม แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาลท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ยเทคโนโลย ี

3. อุตสาหกรรมในประเทศ : แต่เดิมจะให้ความสําคญัในภาคการผลิตสินค้า แต่ในปัจจุบันมีการ

ปรับเปล่ียนไปสู่ภาคบริการมากยิง่ข้ึน 

 การเปล่ียนแปลงปัจจยัทั้ ง 3 ด้านทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่ารัฐบาลมีความตอ้งการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไปสู่           

Value – Based Economy หรือ การพฒันาเศรษฐกิจใหข้บัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็นการสร้างธุรกิจหรือ

เทคโนโลยใีหม่ (New Startups) ในดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้ 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์(Health, Wellness & Bio-Med) ยกตวัอย่าง

เช่น การพฒันาเทคโนโลยสุีขภาพ  เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา เป็นตน้ 

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุม (Smart 

Devices, Robotices & Mechatronics) เช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เป็นตน้ 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) เช่น 

เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา E-Marketplace                 

E-Commerce เป็นตน้ 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  (Creative, Culture & High Value 

Services) เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริการ  เป็นตน้ 
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นอกจากนั้นการวเิคราะห์ของศูนยว์จิยักสิกรไทย ไดก้ล่าววา่ การพฒันาผูป้ระกอบการของส่งสินคา้และ

สายการบินในประเทศไทยใหเ้ป็น Smart Logistics สามารถเพ่ิมมูลค่าในการใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถทาํใหไ้ดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัได ้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ส่งผลให้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไดพ้ฒันาเป็นตลาด E-Commerce ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากประเทศจีนและอินเดีย (ธนาคาร

กรุงเทพ เอสเอ็มอี, 2561) ประกอบกบัความพร้อมในดา้นต่างๆ ท่ีรัฐบาลใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนเขตพฒันา

พ้ืนท่ี ซ่ึงต่อยอดมาจากความสําเร็จแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard รวมถึง                  

การสนบัสนุนในการพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ป็น Smart Logistics โดยสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี เพ่ือยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

        

ทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย 

ธุรกจิโลจิสติกส์ 2560 2561 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราการขยายตวั 

(%) 

มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

อตัราการขยายตวั 

(%) 

ธุรกิจขนส่งทางบก 137,700 6.2 145,100 - 147,300 5.3 – 7.0 

ธุรกิจคลงัสินคา้ 71,700 6.2 75,500 – 76,700 5.3 – 7.0 

ธุรกิจรับจดัส่งสินคา้

ระหวา่งประเทศ 

(Freight Forwarder) 

57,700 1.6 58,000 -85,900 0.5 – 2.1 

ธุรกิจไปรษณียภณัฑ ์

และรับส่งสินคา้ 

28,100 8.7 30,800 – 31,300 9.6 – 11.3 

หมายเหตุ : มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์คาํนวนภายใตก้รอบแนวคิดรายไดป้ระชาติของประเทศไทย 

ท่ีมา : ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560 

 

จากตารางทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจจิสติกส์ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ในปีพ.ศ. 2561 

คาดการณ์วา่จะมีการขยายตวัของธุรกิจไปรษณียภณัฑแ์ละรับส่งสินคา้ร้อยละ 9.6 – 11.3 เป็นผลสืบเนืองมาจาก

การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce อีกทั้งกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อภาคธุรกิจ เร่ิมตั้งแต่การ

วางแผน การควบคุมการไหลของสินคา้และบริการ การขนส่งสินคา้ การส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มลูกคา้ ดงันั้น 

กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จาํเป็นตอ้งสร้าง

พนัธมิตรกบัผูใ้ห้บริการขนาดใหญ่ พฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พฒันาระบบธุรกิจสู่มาตรฐานสากล และใช้

ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ทําให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การพฒันาภาคธุรกิจการขนส่งสินคา้ใหเ้ป็น Smart Logistics ยกตวัอยา่งเช่น การใหบ้ริการ

แบบ One Stop Service การนาํระบบ Globe Positioning System : GPS เขา้มาติดตามและระบุตาํแหน่งรถขนส่งท่ี
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ใช้ในการขนส่งสินค้า การใช้ระบบ Radio Frequency Identification : RFID ในการติดตามสินค้า เน่ืองจาก

ความสามารถของ RFID ในการอ่านขอ้มูลของฉลากสินคา้ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีการสัมผสั อ่านค่าไดแ้ม่นยาํ แมใ้น

สภาพท่ีทศันวิสัยไม่ดี การนาํโดรนหรือหุ่นยนตใ์นกระบวนการโลจิสติกส์ ถือเป็นการใชเ้ทคโนโลยี Artificial 

Intelligence : AI เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขนัทางธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถ ให้สามารถมีศกัยภาพการ

เพ่ือตอบโจทยข์องผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการในอนาคต ท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการเป็นแบบ  Smart people ทีต่อ้งการความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

 

4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพงึพอใจ  

 ความพึงพอใจถือเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสําคญัท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากบุคคลไดก้ระทาํตามความตอ้งการท่ีมุ่งประสงคเ์อาไว ้เป็นการตอบสนองต่อแรง

รูงใจท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นจึงมีผูใ้หค้าํนิยามของคาํวา่ “ความพึงพอใจ” ไวด้งัน้ี  

 คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจถือเป็นความรู้สึกของบุคคลอย่างหน่ึง ซ่ึงระดบั

ความพึงพอใจเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีผูรั้บบริการไดรั้บบริการจริงกบัความคาดหวงัท่ี

จะไดรั้บบริการ ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจจึงถือเป็นปัจจยัของความแตกต่างระหว่างการบริการท่ีผูรั้บบริการ

ไดรั้บบริการจริงกบัความค่าหวงัท่ีจะไดรั้บบริการ ดงันั้น เม่ือบุคคลไดรั้บการบริการท่ีตํ่ากว่าหรือแย่กว่าความ

คาดหวงั จึงทาํให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลได้รับการ

บริการตรงตามท่ีคาดหวัง หรือได้รับการบริการท่ีดีกว่าความคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 

(Satisfaction) โดยจะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และจะประชาสมัพนัธ์ให้กบัสินคา้และบริการท่ีตน

ไดรั้บไปในทางท่ีดี 

ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดา้นพฤติกรรม ไดใ้หค้าํจาํกดัความไว้

ว่า ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราได้รับผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือ

แรงจูงใจ (motivation) (Wolman, 1973) 

ราชบณัฑิตสถาน (2546) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของคาํวา่ ความพึงพอใจ ดงัน้ี คาํวา่ “พึง” เป็นคาํกริยา 

หมายความวา่ ยอมตาม เช่น พึงใจ ส่วนคาํวา่  “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อการ

บริการท่ีได้รับ ซ่ึงกล่าวได้ว่าความพ่ึงพอใจของแต่ละบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา และ

สภาพแวดลอ้ม ดงันั้น ผูบ้ริการสายการบินท่ีให้การบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศจึงจาํเป็นตอ้งมีการสาํรวจความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไวแ้ละดาํเนินกลยทุธใหส้อดคลอ้ง

กลบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 

5. ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัอรรถประโยชน์ของการขนส่ง 

 อรรถประโยชน์ของการขนส่ง เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งผูส่้งออก

และผูน้าํเขา้ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสนบัสนุนองค์ประกอบของอุปสงค์การขนส่ง ในเร่ืองระยะเวลาในการขนส่ง 
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(Transit time)  ความแน่นอน (Reliability) และ ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งผลิตและตลาด (Accessibility) 

(Kenneth, 2010) 

 การขนส่งถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะอาํนวยประโยชน์ต่อระบบการผลิตและตลาด ผูผ้ลิตสินคา้

หรือผูใ้ห้บริการ จะดาํเนินการผลิตสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการ อีกทั้ งพยายามท่ีจะสร้าง

อรรถประโยชน์ (Utility) ข้ึนในตวัสินคา้ เม่ือสินคา้จะมีค่า ก็จะสามารถขายในสถานท่ีและเวลาท่ีมีความตอ้งการ 

อรรถประโยชน์ของสินคา้ท่ีเกิดจากการขนส่ง สามารถจาํแนกได้ 3 ประเภทไดแ้ก่ อรรถประโยชน์ดา้นเวลา     

(Time utility) อรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place utility) อรรถประโยชน์ดา้นปริมาณ (Quantity utility) 

 5.1 อรรถประโยชน์ดา้นเวลา (Time utility) 

 การขนส่งเป็นการนาํสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ เม่ือผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการสามารถหาซ้ือ

สินคา้ไดต้ามตอ้งการ สินคา้นั้นก็จะมีค่าหรือมีประโยชน์ การท่ีผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการมีสินคา้ใชห้รือไดรั้บ

บริการทาํใหเ้กิดความสุข ดงันั้น การขนส่งจึงมีบทบาทสาํคญัในการนาํสินคา้ไปส่งถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการใน

เวลาท่ีตอ้งการ ทาํใหสิ้นคา้มีค่า 

5.2 อรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place utility) 

 แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคอาจอยู่กันคนละสถานท่ี สินคา้ท่ีผลิตแลว้ตอ้งใช้ การขนส่งรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึงในการเคล่ือนยา้นไปยงัสถานท่ีต่างๆ ดงันั้น การการขนส่งถือเป็นเคร่ืองมือในการนาํสินคา้ไปยงั

สถานท่ีท่ีมีความตอ้งการ ซ่ึงทาํใหสิ้นคา้นั้นๆ มีค่า 

 5.3 อรรถประโยชน์ดา้นปริมาณ (Quantity utility) 

 การขนส่งสามารถสร้างประโยชน์ได ้กล่าวคือ ผูข้นส่งสามารถส่งมอบสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อไดค้รบตาม

จาํนวน และ อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ทาํให้ผูข้ายสินคา้สามารถผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ ผูซ้ื้อไม่ไดต้อ้งเกิดความ

เสียหายจากการส่งสินคา้ขาด 

 

6. สรุป 

 ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป เน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยี ทาํให้การติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลสามารถทาํไดง่้ายมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการวางนโยบาย

ยธุศาสตร์ชาติให้เป็นแบบ Value – Based Economy หรือ การพฒันาเศรษฐกิจใหข้บัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ส่งผล

ใหภ้าคธุรกิจโลจิสติกส์และการส่งออกระหวา่งประเทศขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการขนส่งทาง

อากาศกบัสายการบินเกิดความพ่ึงพอใจนั้น การบริการตอ้งตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้กล่าวคือ การขนส่ง

ตอ้งสร้างอรรถประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งทางดา้นเวลา สถานท่ีและปริมาณ อีกทั้งช่ือเสียงของสายการบินใน

อดีต ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการไดสิ้นคา้ครบถา้นตามจาํนวน ไม่สูญหาย หรือเสียหาย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีทาํการขนสายสินคา้กบัสายการบิน

ในยุค Thailand 4.0 ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ดงันั้น ควร
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จดัแยกกลุ่มผูใ้ชบ้ริการการให้มีความชดัเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสายการบินในอนาคต ในการวางกลยทุธ์ให้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์และวถีิชุมชนในเขตพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้อตั

ลกัษณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบวา่ 

นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อตัลกัษณ์ท่ีมีต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ดา้นวิถีชีวิต คือ มี

อาชีพดั้งเดิมทาํสวนเกษตรผสมผสาน ดา้นวฒันธรรมประเพณี คือ การมีอธัยาศยัไมตรีและแสดงออกซ่ึงไมตรีจิต

ต่อนักท่องเท่ียว และด้านการจัดการท่องเท่ียว คือ การกิจกรรมร่วมใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิต ชุมชน เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภยัและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ส่วนความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อชุมชน 

ดา้นจดัการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก

มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นการให้บริการร้านคา้และสินคา้มีการให้บริการ ท่ีดี สุภาพอ่อนน้อม และมี

อธัยาศยัท่ีดี และดา้นบุคลากรใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยความเตม็ใจ และใส่ใจ นกัท่องเท่ียว สาํหรับแนวทางใน

การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

คือ การบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการกาํหนดอตัลกัษณ์ ของชุมชนท่ีมีส่วน

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว เสน้ทางกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทศัน์ การ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวควบคู่กับการให้ความ รู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพ่ือให้เกิดจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการรวบรวม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

 

คาํสําคญั: การจดัการการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์, หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

 

2113 

ABSTRACT 

The research aims to 1)  examine the tourists’  perception towards the uniqueness of the Elephant’ s 

village Pa-Nied Luang at Pranakorn Sri Ayutthaya province 2) study tourists’ satisfaction towards the community, 

and 3)  To study the development and promotion of tourism to reflect the identity of the Elephant’ s village Pa-

Nied Luang at Pranakorn Sri Ayutthaya province.  The research found that Tourists have a perception of the 

identity of the Elephant’ s village Pa- Nied Luang at Pranakorn Sri Ayutthaya province; for life style, mainly the 

local people are agriculturists; for the cultural aspect, they recognized the friendliness of the locals; and for 

tourism management, a way of life, community life, and fun.  It is safe and does not destroy the environment. 

Concerning the tourists’  satisfaction, for the management, the tourists were satisfied that the tourism there aims 

for the identity and local culture preservation.  For the infrastructure, the tourists were satisfied that it is easy to 

access to the Elephant’s village Pa-Nied Luang at Pranakorn Sri Ayutthaya province. For the service, the service 

provided is good and the shop assistants are helpful and polite.  Lastly, staffs were willing to help and took good 

care of tourists.  With respect to the guidelines for the development and promotion of uniqueness tourism of the 

Elephant’ s village Pa- Nied Luang at Pranakorn Sri Ayutthaya province, the tourism should be in the form of 

community- based tourism management, in which locals need to take parts in the development planning, tourist 

activities, landscape and infrastructure control, information provision, especially eco- tourism and instilling of 

people awareness on natural resources and environment preservation, as well as the establishment of local wisdom 

center. 

 

KEYWORDS: Tourism Management, Identity Tourism, Elephant’s village Pa-Nied Luang  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  มีแหล่งมรดกโลกสาํคญัของชาติ  

เป็นอดีตราชธานีและศูนยก์ลางการเมืองการปกครองของไทย  มีความยิ่งใหญ่ในแถบดินแดนพ้ืนท่ีสุวรรณภูมิ  มี

ต่างชาติเดินทางมาคา้ขายและเจริญสมัพนัธไมตรีหลากหลายเช้ือชาติ  ดงัปรากฎหลกัฐานอยูใ่นกฎมณเฑียรบาลท่ี

กล่าวถึงชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นพระนครศรีอยธุยาวา่ “มีพิริยหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจาม

ชวานานาประเทศทั้ งปวง....” (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2546 : 75) และด้วยความเป็นราชธานีท่ียาวนานถึง  417  ปี  

ก่อให้เกิดการสั่งสมอารยธรรมท่ีมีการผสมผสานของความเป็นประวติัศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง

คนในอดีตท่ีส่งอิทธิพลจวบจนถึงปัจจุบัน  แมว้่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทาํลายลงจากสงครามใน พ.ศ.2310  แต่

โบราณสถาน  ศิลปวตัถุและรูปแบบการดาํเนินวถีิชีวติ  ยงัคงเป็นมรดกตกทอดมาใหอ้นุชนไดศึ้กษาเรียนรู้และช่ืน

ชมความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  ส่งผลใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยากลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมท่ีมี  

ปริมาณนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในปี 2560 จาํนวน 7,216,514 คน (กรมการ

ท่องเท่ียว, 2560, ส่ือออนไลน์) ถึงแม้ว่าการท่องเท่ียวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาจะได้รับความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง  แต่เม่ือยอ้นกลบัมามองการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วน
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ใหญ่จะมุ่งเนน้นาํเสนอโบราณสถานท่ีมีอยูเ่ดิมและมีการส่งเสริมฟ้ืนฟปูระเพณีวฒันธรรมบางประเภท  แต่พบวา่

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีนาํเสนอนั้น ยงัสามารถท่ีจะพฒันาเพ่ิมเติมจากเดิมไดใ้ห้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เพ่ือ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาชูภาพลกัษณ์ความเป็นมรดกโลก หรือท่ี UNESCO 

เรียกว่า “มรดกวฒันธรรม” มีความเป็นแบบแผนของอยธุยาดั้งเดิม  มีอยู่ในรูปแบบพ้ืนท่ีและวิถีชีวิต  อาทิ ย่าน

การคา้โบราณสมยักรุงศรีอยธุยาท่ีเป็นหลกัฐานความเจริญของชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นพระนครจาํนวนมาก  แต่ปัจจุบนั

ถูกแทนท่ีดว้ยส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ประเพณีท่ีเป็นแบบแผนดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ อาทิ พระราชพิธีคลอ้งชา้งหลวง 

กาํลงัเลือนหายไปตามกาลเวลา หรือแมก้ระทัง่โบราณสถานสาํคญัท่ีอยูน่อกพระนครท่ีในปัจจุบนัถูกปกคลุมดว้ย

ตน้ไมแ้ละหญา้รกร้างเพราะไร้ผูค้นเขา้ไปชมความสวยงาม ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็นมรดก

โลกของอยธุยาอยา่งแทจ้ริง ปัจจุบนั มีการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่เสมอ นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแปลงผงัเมือง

อยา่งต่อเน่ือง สุดทา้ยร่องรอยอารยธรรมต่างๆของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจะเลือนหายไปในท่ีสุด  

อตัลกัษณ์ชุมชน ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีก่อตวัข้ึนมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง

นั้น ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ทาํให้นักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะมาท่องเท่ียวในชุมชน

นั้นๆก่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วฒันธรรม และวิถีชีวิตนาํไปสู่การพฒันาดา้นต่างๆ ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ อนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัท่ี

สามารถบ่งบอกความเป็นตวัตนของชุมชนเกิดการพฒันาควบคู่ไปกบัการคานึงถึงรากเหงา้ทางวฒันธรรม ซ่ึงทาํ

ให้นกัท่องเท่ียวเกิดการจดจาํและเกิดความประทบัใจ และทาํให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีจุดขายท่ีไม่เหมือนใคร และ

หากจะฟ้ืนฟูส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาให้เกิดความยัง่ยืน ก็จาํเป็นตอ้งอาศยัผูค้นมาเท่ียวชมความงดงาม เพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง คงไม่มีท่ีแห่งใด ท่ีจะคงความงดงามและทรงคุณค่า โดยปราศจากผูค้นมาเยีย่มเยียน 

การท่องเท่ียวจึงเป็นหวัใจหลกัสาํคญัทางหน่ึงท่ีจะเป็นกญุแจสาํคญัใหเ้กิดการฟ้ืนฟมูรดกโลกของอยธุยาข้ึนมาให้

มีชีวติดงัเดิมได ้อีกทั้งยงัสามารถกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวสนใจเดินทางมายงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพ่ิมมากข้ึน 

โดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมใหม่ๆ ซ่ึงแนวทางท่ีจะส่งผลใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบ

ความสาํเร็จได ้ตอ้งใชก้ารวจิยัเป็นกระบวนการศึกษา วางแนวทางและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ให้มีความยัง่ยืน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียว

สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีไดป้รับเปล่ียนแนวความคิดและวางแนวทางเพ่ือใหท้อ้งถ่ินสามารถกระจายรายได้

จากการท่องเท่ียวและเกิดการกระจายตวัทางการท่องเท่ียว โดยอาศยัทรัพยากรการท่องเท่ียวทางมรดกวฒันธรรม 

เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเช่ือมโยงกบัความเป็นวิถีชีวติ ประเพณี สังคมและ

วฒันธรรมในอดีตเพ่ือให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการสร้างงานและรายไดใ้ห้กบัคน

ในชุมชน บนพ้ืนฐานของการหวงแหนรักษา อนุรักษ์และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนของตวัเองได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้อตัลกัษณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนในเขตพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์และวิถีชุมชนในเขตพ้ืนท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) โดยใช้ทั้ งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ การสํารวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

(Documentary Research) และสนทนากลุ่ม (Focus Group)  บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ

ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเ ท่ียวท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเ ท่ียวหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา และวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางเขา้

มาเท่ียวในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นาํมาใชศึ้กษาเก่ียวกบัแนวโนม้และแรงจูงใจของ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใชอ้ตัลกัษณ์ของหมู่บา้นช้างเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  4.2.1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย

ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

  4.2.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

(Key Informant) เแบบเฉพาะเจาะจง ท่ีมีประสบการณ์ และสามารถให้ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้และยินดีให้สัมภาษณ์ 

จาํนวน 15 คน ประกอบดว้ย นายก อบต. ผูน้าํชุมชนและผูป้ระกอบการร้านคา้ โดยศึกษาจากการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) 

  4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

ก่ึงโครงร่าง ท่ีจากไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้งขอคาํแนะนาํจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.) แบบสอบถามนักท่องเทีย่ว 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนและคาํถามในแบบสอบถามจะเป็นปลายปิด (Closed Form) ให้

เลือกตอบ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิลาํเนาท่ีอยูอ่าศยั สาเหตุของการเดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบเติมคาํและเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้อตัลกัษณ์ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีต่อในหมู่บา้นชา้งเพนียด

หลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ

ในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

นาํแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนไปปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ของคาํถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ จากนั้นนาํมา

แกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมและถูกตอ้ง นาํแบบทดสอบไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ ผูว้ิจยัหาความเช่ือมัน่โดยการ

นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทาํการทดสอบ (Try Out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั

กลุ่มท่ีจะศึกษา จาํนวน 30 ราย โดยทาํการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีการหาความสอดคลอ้ง 

ภายใน (Internal Consistency) ของขอ้ความแต่ละตอนในแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีได ้คือ 0.921 ถือว่าแบบสอบถามน้ีมี

ความน่าเช่ือถือสามารถนาํไปเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
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  แบบสัมภาษณ์กึง่โครงร่าง 

  สําหรับแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการดาํเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการซักถามพูดคุยกัน

ระหวา่งผูว้จิยัและผูเ้ขา้ร่วมเสวนาระดมความคิดเป็นการถามเจาะลึกโดยกาํหนดหลกั ดงัน้ี 

  1) ส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตนภายในชุมชนหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  2) สินคา้ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชน 

  3) กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน 

  4) จุดเด่นและจุดดอ้ยของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  5) การเปล่ียนแปลงของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  6) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว 

  7) ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียว 

  8) แนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชน 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  1.) การเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบซ่ึงก็คือ 

นกัท่องเท่ียวไทยท่ีท่องเท่ียวในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 400 คน โดยทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling ) โดยเลือกตวัอยา่งตามสดัส่วนท่ีมีอยูใ่นประชากรทั้งหมดควบคู่ไป

ดว้ย ทั้งน้ี ผูว้จิยัจะเลือกเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม 

  2.) การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – Depth Interview) 

  ผูว้ิจัยทาํการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเท่ียว

หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เแบบ

เฉพาะเจาะจง ท่ีมีประสบการณ์ และสามารถให้ข้อมูลท่ีต้องการได้ และยินดีให้สัมภาษณ์ จํานวน 15 คน 

ประกอบดว้ย นายก อบต. ผูน้าํชุมชนและผูป้ระกอบการร้านคา้ โดยดาํเนินการขอสัมภาษณ์ นัดหมาย ในการ

สัมภาษณ์ มีการแนะนาํตวัเอง แจง้จุดประสงคใ์นการขอสัมภาษณ์และขออนุญาตบนัทึกเสียงพร้อมกบัการจด

บนัทึกขอ้มูลเ พ่ือนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการวจิยั  

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไดท่ี้จากแบบสอบถาม ซึง่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มาทาํ

การวเิคราะห์และประมวลผลดงัน้ี 

1.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Editing) โดยผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
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1.2 การลงรหัส (Coding) โดยนาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งมาลงรหสัตามท่ีไดก้าํหนดรหสัไว ้และ

นาํแบบสอบถามท่ีไดล้งรหสัแลว้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2.) การวิเคาระห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม จะถูกนาํมาตรวจสอบความครบถว้น

และความถูกต้องของข้อมูลวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นท่ีได้

ทาํการศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทาํการสงัเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในภาพรวม

ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษาและวตัถุประสงค์ของการวิจัยและการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณาความ 

(Descriptive) ในแต่ละประเด็นของการศึกษา 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักท่องเท่ียว 

ท่ีมาเท่ียวหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.หรืออนุปริญญา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท มีภูมิลาํเนาท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร สาเหตุท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี

หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากการเดินทางสะดวก สามารถเดินทางไป–กลบัได ้

เพราะหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพฯ 

ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

1. นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตวัของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X� = 4.13) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้อตั

ลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมและประเพณี (X�  = 4.21) ดา้นการจดัการการท่องเท่ียว (X�  = 3.98) และดา้นวิถีชีวิต (X�  = 

3.85)  

2. นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัมาก ( X� = 3.94) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นการใหบ้ริการร้านคา้และสินคา้

เป็นลาํดบัแรก (X� = 4.02) รองลงมาดา้นการจดัการสถานท่ี ( X� = 3.98) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ( X� = 3.87) 

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

สรุปผลขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นช้างเพนียดหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ดัง

รายละเอียดดงัน้ี 

1. อตัลกัษณ์ของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ คนในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีความเป็นกนัเอง อธัยาศยัดี มีไมตรีจิต

ต่อนกัท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การอนุรักษธ์รรมชาติ และความเป็นวิถีชีวติแบบ

ดั้งเดิม 
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2. สินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน คือ สินคา้เกษตร แลว้ใชภู้มิปัญญาชาวบา้น นาํมาแปรรูปผลิตภณัฑ์

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนการนาํมูลชา้งมาทาํการแปรรูปเป็นกระดาษสา 

3. กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรม ควบคู่ไปกบั

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างคนกบัชา้ง การคา้งแรมแบบ

โฮมสเตย ์การอาบนํ้ าชา้ง การเรียนรู้จากปราชญช์าวบา้นท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และ

สามารถไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ หรือฝึกทกัษะอาชีพต่างๆ ไดต้ามความถนดัและความสนใจ 

4. จุดเด่น ท่ีทาํให้แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยางมีอตัลกัษณ์ และ

สร้างความพึงพอใจกบันกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสูงสุด คือ การท่ีชุมชนมีผูน้าํท่ีเขม้แข็ง คนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ียงัคงดาํรงไวซ่ึ้งวถีิชีวติดั้งเดิม มีผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมี

ความเป็นกนัเอง มีมิตรภาพและไมตรีจิต สาํหรับขอ้จาํกดั คือ พ้ืนท่ีไม่สามารถขยายเพ่ิมเติมได ้ร้านคา้เพ่ิมมากข้ึน

หอ้งนํ้ าไม่เพียงพอ ลานจอดรถไม่เพียงพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวได ้

5. การเปล่ียนแปลงของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในทิศทางท่ีดีชุมชนมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เศรษฐกิจดีมีรายได ้มีอาชีพ สังคมเป็นสุข อีกแง่หน่ึงอาจมีปัญหาตามมาเม่ือนกัท่องเท่ียวมาก

ข้ึน เพ่ือประกอบการมากข้ึน การบริหารจดัการก็ยากข้ึนตาม  

6. คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกการจัดการท่องเท่ียวหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา โดยรวมตวักนัทาํกิจกรรมระหวา่งผูน้าํชุมชน กลุ่ม องคก์ร และประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งในดา้น

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียว ปัญหาท่ีพบ คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องนํ้ า 

มีจาํนวนท่ีไม่เพียงพอ ไม่มีคนดูแลรักษาความสะอาด 

8. แนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชน คือ การปรับปรุง

ภูมิทศัน์ ปลูกตน้ไม ้และปรับทางเดินปูลาดเพ่ือเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายแุละผูพิ้การ  

 

6. อภิปรายผล  

การรับรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะตวัของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

1. ด้านวิถีชีวิต นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อตัลกัษณ์ เก่ียวกับอาชีพดั้ งเดิมของหมู่บา้นช้างเพนียดหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ อาชีพทาํสวนเกษตรผสมผสานอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

วิเคราะห์จากขอ้มูลการ สนทนากลุ่มของกลุ่มตวัแทนชุมชน ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ อตัลกัษณ์ของหมู่บา้นชา้ง

เพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ คนในหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้ ง น้ี  อาจเ ป็นเพราะชุมชนหมู่บ้านช้าง เพนียดหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา พ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทาํนา มีแม่นํ้ าลพบุรีเป็นแหล่งนํ้ าหลกั นกัท่องเท่ียวจึงไดส้ัมผสัวิถี

ชีวติดั้งเดิม ของหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน การ

ทาํกระดาษสาจากมูลชา้ง การเล้ียงชา้ง 

2. ด้านวฒันธรรมและประเพณี นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อตัลักษณ์เก่ียวกับการมีอัธยาศัยไมตรีและ 

แสดงออกซ่ึงไมตรีจิตต่อนักท่องเท่ียว ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะคนในชุมชนบริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจ 
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นกัท่องเท่ียวเสมือนเป็นเพ่ือนหรือญาติ นาํเสนอแต่ส่ิงดีๆ ให้กบันกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม การ

สนทนากบัพ่อคา้แม่คา้ มีความเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจะให้ขอ้มูล ซ่ึงสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวให้ อยาก

กลบัมาเท่ียวอีก หรือบอกต่อให้ผูอ่ื้นทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธยา สมสุข (2552) ท่ีพบวา่ คุณภาพ

การบริการการท่องเท่ียวของตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ งอยู่ในระดบัดี ทาํให้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะกลบัมา ท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้งอีก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุพร บุญปก (2549) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียว มีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมนนัทนาการ บริเวณตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ง คือ บริการดว้ยความสุภาพ และมีความ เป็นกนัเองยิม้แยม้เป็น

มิตร 

3. ดา้นการจดัการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้อตัลกัษณ์เก่ียวกบัการมีเส้นทางจกัรยานชมวิถีชีวิต

ชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภยัและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นลาํดบัแรก  

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

1. ด้านการจัดการสถานท่ี นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา เป็นลาํดบัแรก คือ เป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสมควร

อนุรักษไ์วอ้ยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการวางแผนและการจดัการท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนพริก

ในการจดักิจกรรม การท่องเท่ียวในชุมชน ไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัช่วยกนัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพทาง

ธรรมชาติให้ คงเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุดและเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทยช่วยกนัสืบสานให้คงอยู่สืบไป เกิดการ

หมุนเวยีน 

2. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัความสะดวกในการเดินทางในระดบั 

มาก เป็นลาํดบัแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

อยูใ่กลก้รุงเทพ เดินทาง ไปกลบัไดภ้ายใน 1 วนั การคมนาคมก็สะดวกสามารถเดินทางไดท้ั้งทางบก เช่น รถยนต ์

รถประจาํทาง รถไฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน วิจยัของสุพร บุญปก (2549) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวพึงพอใจดา้นการ

คมนาคม เพราะการเดินทางสะดวกสบาย 

3. ดา้นการใหบ้ริการร้านคา้และสินคา้ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นลาํดบัแรก คือ พอ่คา้/แม่คา้ใหบ้ริการดี มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม และมีอธัยาศยัท่ีดี ทั้งน้ี อาจ

เป็น เพราะพ่อคา้/แม่คา้ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนมีความเป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎ 

กติกาของชุมชนอย่างเคร่งครัด ดังท่ีสุพร บุญปก (2549 : 171) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลมีการ ตั้ ง

กฎระเบียบเพ่ือควบคุมการให้บริการของผูค้า้ รวมทั้งกริยามารยาท ซ่ึงคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือใน การ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

4. ดา้นบุคลากร นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็น

ลาํดบัแรก คือ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวดว้ยความเต็มใจ และใส่ใจนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะคนใน

ชุมชน ตอ้งการให้นักท่องเท่ียวรู้สึกว่ามาเท่ียวท่ีน่ีรู้สึกผ่อนคลาย และมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาํร่วมกันระหว่าง

นกัท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการผกูใจลูกคา้ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพร บุญปก (2549) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวมี

ความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในเร่ือง การมีมคัคุเทศก์ 

หรือเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและความรู้ในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ หมู่บา้น

ชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอกบันกัท่องเท่ียว ดงัเช่นงานวจิยัของชาย
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ชาญ ปฐมกาญจนา และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ท่ีเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวว่า ควรมีการ 

พฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีมีจิตอาสาในการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน มีการรวมกลุ่มกนัใน การให้

ความช่วยเหลือ ประสานงาน และใหข้อ้มูลซ่ึงกนัและกนั เพ่ือเป็นเครือข่าย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. การรับรู้อตัลกัษณ์ดา้นวิถีชีวติ หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรอนุรักษว์ถีิ

ชีวติดั้งเดิมใหโ้ดดเด่น โดยเฉพาะการวถีิการดาํรงชีวติร่วมกนักบัชา้ง 

2. การรับรู้อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมประเพณี หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

มีอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวประทบัใจ คนในชุมชนอธัยาศยัดี มีมิตรไมตรีจิต มีความเป็นกนัเอง ซ่ึง

หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรรักษาและส่งเสริมอตัลกัษณ์ขอ้น้ีใหด้าํรงอยูต่่อไป 

3. การรับรู้อตัลกัษณ์ดา้นการจดัการท่องเท่ียว หมู่บา้นชา้งเพนียดหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ควรมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท่ีสร้างความเพลิดเพลิน พกัผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกบั

การศึกษาหาความรู้จากแหล่งท่องเท่ียว 

4 .  ด้านการจัดการสถานท่ี  นักท่องเ ท่ียวมีความพอใจหมู่บ้านช้าง เพนียดหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยาเพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสมควรอนุรักษไ์ว ้

อยา่งย ัง่ยนื ควรกาํหนดนโยบายไม่ใหมี้ส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณชุมชนมากเกินไป และควรปรับปรุงสถานท่ีให้

มีความเป็นเอกลกัษณ์  

5. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ควรเพ่ิมจาํนวนหอ้งนํ้ าใหเ้พียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเท่ียว และความ

สะอาดของห้องนํ้ า ควรมีผูดู้แลความสะอาด ท่ีนัง่ในสวนหยอ่มท่ีร่มร่ืน ควรมีแผนท่ีหรือแผน่พบัประชาสัมพนัธ์

แหล่งท่องเท่ียว 

6. ดา้นการใหบ้ริการร้านคา้และสินคา้ ควรมีการกาํหนดและควบคุมคุณภาพสินคา้ต่างๆ อยา่งชดัเจน 

ให้ผูป้ระกอบการแสดงอตัราค่าบริการไวอ้ยา่งเปิดเผย และมีการปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือสินคา้ท่ีมีความโดดเด่น 

เป็นสินคา้พ้ืนบา้นท่ีมีราคาถูก และมีคุณภาพ ควรมีการสาธิตการทาํและใหน้กัท่องเท่ียวไดร่้วมทาํดว้ย 

7. ดา้นบุคลากร การมีมคัคุเทศก์ หรือเจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํและความรู้ในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวยงั

ไม่เพียงพอ ควรมีการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของชุมชน โดยจดัโครงการอบรมคนในชุมชนใหมี้

ความรู้ในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงความเป็นอตัลกัษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือหาควา มเหมือนและความแตกต่าง 

รวมทั้งควรมีการศึกษาเช่ือมโยงกบัแนวคิดเก่ียวกบัการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับ และ

แนวคิดเก่ียวกบัผลของการส่ือสาร เพ่ือผลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าพฒันาอตัลกัษณ์ใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนกวา่เดิม 
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  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินงานและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน

การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือนาํมาปรับปรุงให้การประชาสัมพนัธ์เป็นไป

ในทางท่ีถูกตอ้งและไดผ้ลดียิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขา

ทะเลหมอก จังหวดันครศรีธรรมราช (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถี

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว

ชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช งานวิจยัเป็นแบบผสานวธีิ พ้ืนท่ีวิจยั 

คือ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อาํเภอพรหมคีรี อาํเภอท่าศาลา อาํเภอสิชล อาํเภอขนอม และอาํเภอนบพิตาํ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ เจา้หน้าท่ีท่องเท่ียว 12 คน และผูน้าํชุมชน 18 คน รวม 30 คน ใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง และ

นกัท่องเท่ียว จาํนวน 400 คนใชว้ธีิคดัเลือกแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 3 ชนิด คือ แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์เน้ือหา แลว้เขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่  

 1. ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอกทั้ ง 6 แห่งตาม 

ความเห็นของนกัท่องเท่ียวในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่ิงดึงดูดใจและการ

เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว มีศักยภาพระดับมาก  ส่วนส่ิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียวและท่ีพักมี

ศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ศกัยภาพท่ีเป็นจุดเด่น คือ ความเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ และความเป็นชุมชน 

 2. นกัท่องเท่ียวใชร้ะยะเวลาส่วนใหญ่ 1 วนัแบบเชา้ไป-เยน็กลบั นิยมท่องเท่ียวในอาํเภอพรหมคีรีมาก

ท่ีสุด เพราะมีส่ือสงัคมออนไลน์แนะนาํแหล่งท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 

 3. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก ควรให้

ความสาํคญั 4 ประการ คือ 1) อตัลกัษณ์ของชุมชนและการบริการท่ีตอบสนองนกัท่องเท่ียว 2) การประชาสมัพนัธ์ 

3) การจดัการแหล่งท่องเท่ียว 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 

 

คาํสําคญั: ชุมชนนวตัวถีิ, หุบเขาทะเลหมอก,  การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ, นครศรีธรรมราช 
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ABSTRACT 

 This research aims to: (1) to study the potential of the tourist attraction of communities routes to the 

valley of the mist in Nakhon Sri Thammarat.  ( 2)  to study tourist behaviors in the tourist attractions of 

communities routes to the valley of the mist in Nakhon Sri Thammarat.  and ( 3)  to propose a guideline to 

develop tourism in community routes to the valley of the mist in Nakhon Sri Thammarat. The research was a 

mixed method research.  The research areas were Muang district, Promkiri district, Tha Sala distrct, Sichon 

district, Khanom district, and Nopphitam district.  Research tools was comprised a set of questionnaires, 

observation form, interview form, and small group discussion were used for data collection administered by 

analyzed using percentage, mean, standard deviation and content analysis with the target group was 30 people 

i. e.  12 tourism officials and 18 community leaders by using selective method and 400 tourists using the 

accidental selection. The research found that: 

 1. The potential of the tourist attraction of communities routes to the valley of the mist in Nakhon Sri 

Thammarat all 6 areas in the opinion of tourists as a whole, finding showed that the opinion of tourists is at a 

moderate level. Considering individuality, the findings suggest that attraction and access to tourist attractions at 

a high level and access to tourist attractions at a high level and access to tourist attractions facilities, travel 

activities and residence at a moderate level.  The distinctive point of potential is nature, fresh air, and 

community. 

 2. Most tourists spend one day trip and Phrom Khiri is most popular because it is the best air space in 

the country and many social media online travel guide. 

 3.  The guideline to develop tourism in community routes to the valley of the mist in Nakhon Sri 

Thammarat should give priority 4 factors i.e. 1) the identity of the community and the services that serve the 

tourists, 2)  the public relations, 3)  the management of tourism, and 4)  the participation of the people in the 

public sector. 

 

KEYWORDS: Nawatwithi Community, Valley of the Mist,  Nakhon Sri Thammarat Province 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

   การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั้ งใน

ประเทศและนอกประเทศ รวมทั้ งเป็นแหล่งสร้างรายไดส้ําคญัให้กบัประเทศ ท่ีสามารถสร้างงานและกระจาย

รายได้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเน่ืองจากการ

ท่องเท่ียวมีอตัราการขยายตวัสูงทาํใหมี้แหล่งท่องเท่ียวเกิดข้ึนใหม่เร่ือยๆ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวก็มีอัตราการแข่งขันสูงเช่นกัน ทําให้แหล่งท่องเท่ียวในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวในชุมชุนไม่เป็นท่ีรู้จกั แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจึงมีความจาํเป็นอยากมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

กบัแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีเกิดใหม่  
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  องคค์วามรู้เดิมในเร่ืองการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนรูปแบบและ

กิจกรรมการท่องเท่ียว รวมไปถึงการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเร่ืองท่ีคณะวิจยัได้

ศึกษาคน้ควา้นั้น พบวา่จากงานวจิยัของปรียาภรณ์ รัตนพงษ ์(2556) และธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) แนวทางการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียว คือเนน้ท่ีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกัและสร้างความสะดวกสบายรวมทางการ

จดัหาส่ิงอานวยความสะดวก ให้กบันักท่องเท่ียวมากท่ีสุดจดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจให้กบันักท่องเท่ียวการ

อาํนวยความสะดวกในการคมนาคมพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวใหส้ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 

และในเร่ืองของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น งานวิจยัของลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ (2556) และสุขุม   

คงดิษฐ ์(2556) พบวา่แนวทางการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียว คือ การพฒันาโดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ิมการจดักิจกรรมให้มีความหลากหลาย การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ควรพฒันากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวให้มีความสอดคลอ้งกลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และ

สร้างผลกระทบทางลบน้อยท่ีสุด และในเร่ืองของการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

งานวิจยัของจิรัฐ ชวนชม และคณะ (2557) เกสร สว่างพนาพนัธ์ุ (2555) และวีระศกัด์ิ กราปัญจะ (2554) พบว่า 

ควรมีการจดัการดา้นการท่องเท่ียว ดา้นความรู้ในทอ้งถ่ิน ดา้นเครือข่ายการท่องเท่ียว ดา้นการประชาสมัพนัธ์และ

ดา้นความปลอดภยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวภายในชุมชน

และกบัชุมชนท่องเท่ียวภายนอก เพ่ือก่อใหเ้กิดเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

 สําหรับการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถีเพ่ือเป็นการพฒันาวิทยากรผลผลิตและ OTOP ชุมชนใน

จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ควรเนน้การพฒันาผูเ้ล่าเร่ืองและนาํชมเพ่ือส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเท่ียว OTOP 

นวตัวิถี จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้การคดัเลือกนักเล่าเร่ืองหมู่บา้นละ 5 คน ท่ีมีคุณสมบติัสามารถเล่าขอ้มูล

เก่ียวกบัชุมชน รู้เส้นทางพ้ืนท่ี ประสานงานในพ้ืนท่ี อธิบายนาํเท่ียว ร่วมแสดงความคิดเห็นกบันกัท่องเท่ียวได ้มี

จิตอาสาและมีความชอบในบทบาทหน้าท่ีซ่ึงดาํเนินการใน 82 หมู่บ้าน ผูเ้ล่าเร่ือง 410 คน จาํนวน 4 รุ่น ใน 4 

เส้นทาง ไดแ้ก่ 1) เส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก ประกอบดว้ย 6 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

อาํเภอพรหมคีรี อําเภอท่าศาลา อาํเภอสิชล อาํเภอขนอม และอําเภอนบพิตํา 2) เส้นทางท่องเท่ียวสายนํ้ า

พระราชดาํริ ประกอบดว้ย 4 อาํเภอ คือ อาํเชียรใหญ่ อาํเภอปากพนงั อาํเภอหัวไทร และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 3)

ชุมชนนวตัวิถีเสน้ทางท่องเท่ียวป่าพรุเสม็ด นากระจูด ประกอบดว้ย 4 อาํเภอ คือ อาํเภอชะอวด อาํเภอร่อนพิบูลย ์

อาํเภอจุฬาภรณ์ และ อาํเภอพระพรหม และ 4) เสน้ทางท่องเท่ียวโรแมนติกโรด ประกอบดว้ย 9 อาํเภอ คือ อาํเภอ

ลานสกา อาํเภอฉวาง อาํเภอพิปูน  อาํเภอทุ่งสง อาํเภอนาบอน อาํเภอทุ่งใหญ่  อาํเภอบางขนั อาํเภอพรรณรา และ

อาํเภอชา้ง (สาํนกัประชาสมัพนัธ์จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2561) 

 งานวจิยัเร่ือง นวตัวถีินครศรีธรรมราช: แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิเส้นทางท่องเท่ียว

หุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น จะทาํให้ทราบขอ้มูล จุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาสในการพฒันา

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ในภาคใตข้องไทย ซ่ึงจะสร้างมูลค่าการท่องเท่ียว สร้างงาน สร้าง

รายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน และจะทาํให้คนในชุมชนเห็นความสาํคญัของธรรมชาติมากข้ึน จะเกิดความร่วมมือใน

การพฒันาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประทบัใจและไดม้าตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ต่อไป 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D5%C2%D2%C0%C3%B3%EC%20%C3%D1%B5%B9%BE%A7%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%D8%C1%20%A4%A7%B4%D4%C9%B0%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%D8%C1%20%A4%A7%B4%D4%C9%B0%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขา

ทะเลหมอก จังหวดันครศรีธรรมราช (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถี

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว

ชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การท่องเท่ียวแห่งออสเตรเลีย (2554: 20) ไดก้าํหนดมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเรียกว่า  

5As ไว้ดังน้ี  1) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 3) ส่ิงอํานวยความสะดวก 

(Amenity) 4) ท่ีพกั (Accommodation) และ 5) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)  สอดคลอ้งกบัอารีย ์นัยพินิจและคณะ 

(2555: 31-40) แนวคิด 5As น้ี มีความจาํเป็นในการนํามาใชว้างแผนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง ผูว้ิจัยไดน้ํา

แนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  งาน วิจัยน้ี  เป็ น การวิจัยแบบ ผสานวิ ธี  (Mixed-Method Research) ระห ว่างการวิจัยเชิงป ริมาณ 

(Quantitative Research)  ได้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดข้อ้มูล

จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มยอ่ย พ้ืนท่ีวิจยั คือ 1) เส้นทางท่องเท่ียวหุบเขา

ทะเลหมอก ประกอบดว้ย 6 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อาํเภอพรหมคีรี อาํเภอท่าศาลา อาํเภอสิชล 

อาํเภอขนอม และอาํเภอนบพิตาํ 

 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

(4Ps ) 

 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

(4Ps ) 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

(5As) 

ชุมชนนวตัวถิี

เส้นทางท่องเทีย่ว

หุบเขาทะเลหมอก 

แนวทางการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิ

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขา

ทะเลหมอก 
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         4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

          ประชากร คือ เจา้หนา้ท่ีท่องเท่ียว ผูน้าํชุมชน และนกัท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้หนา้ท่ีท่องเท่ียว

จาํนวน 12 คน  ผูน้าํชุมชน จาํนวน 18 คน รวมจาํนวน 30 คน ใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง สําหรับการสัมภาษณ์ 

และสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช และนกัท่องเท่ียว จาํนวน 400 คนใชว้ธีิคดัเลือกแบบบงัเอิญ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถี

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 

       4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

         เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เคร่ืองมือสาํหรับการ

วจิยัเชิงประมาณ  คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความ

คิดเห็นต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก และ 3) ความคิดเห็น

เพ่ิมเติม นาํไปทดลองใชไ้ดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (1990) มีความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (Reliability: R) = .9416  (2) เคร่ืองมือสาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ มี 2 ชนิด คือ 1) แบบสัมภาษณ์ 

และ 2) ประเด็นในการสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คําถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  จาก

นักท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 40 คน ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปจากการสัมภาษณ์ 

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จังหวดั

นครศรีธรรมราช จากเจา้หนา้ท่ีท่องเท่ียว 12 คน และผูน้าํชุมชนการท่องเท่ียว 18 คน รวม 30 คน โดยการคดัเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางทะเลและหุลเขา เช่น ทะเลหมอกกรุงชิง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็ก 

อยูใ่นพ้ืนท่ีของ หมู่ท่ี 1 บา้นบางนบ ตาํบลกรุงชิง ก่ิงอาํเภอนบพิตาํ จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

เหมาะอยา่งยิ่ง สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ พร้อมท่ีจะต่ืนไปชมทะเลหมอกตั้งแต่เชา้มืด มองไปตาม

หุบเขาท่ีเรียงรายกนัอยูเ่บ้ืองหนา้ถูกปกคลุมไปดว้ย หมอก แต่ทะเลหมอกท่ีน่ีจะแปลกกวา่ทางเหนือ คือสามารถ

ชมไดต้ลอดทั้งปี หมอกดงักล่าวเกิดจากตน้ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ แลว้คลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซตอ์อกมาแลว้เกิด

เป็นหมอก ในบริเวณใกลเ้คียงยงัอยูติ่ดกบัอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติเขานัน จึงทาํให้ทะเล

หมอกชิงกรุง หรือ จุดชมววิเขาเหลก็ห้อมลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ชิงกรุง ช่ือ มาจากตน้ชิง เป็นพืชตระกูล

ปาร์มท่ีพบมากในแถบน้ี เขาเหลก็มาจากเดิมเคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน บริเวณจุดชมวิวให้บริการจิบกาแฟยามเชา้ 
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พร้อมรับฟังบรรยายประวติัเขาเหล็ก และประวติัพ้ืนท่ีกรุงชิง พ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์แห่งการต่อสู้ดา้นความคิด

การปกครองในพ้ืนท่ีผืนป่ากรุงชิง ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ต่อมา

ฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดพ้ืนท่ีได้ป่ากรุงชิงคืน ในปี 2524 ปัจจุบันยงัคงท้ิงร่องรอยประวติัศาสตร์การต่อสู้ เช่น       

ถํ้ าหลบภยั หลุมขวาก สนามบาสเก็ตบอล  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว จาํนวน 400 คน ต่อ

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม

กรอบ 5As ปรากฏผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียว 

หุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช (n=400) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) 

ท่ีพกั (Accommodation) 

กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) 

3.89 

3.66 

3.47 

3.38 

3.38 

0.77 

0.73 

0.69 

0.67 

0.67 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.55 0.71 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ดา้นส่ิงดึงดูดใจและการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีพกั และกิจกรรมการท่องเท่ียว มีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง  นอกจากนั้น ผลจาก

การใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมของนกัท่องเท่ียว การสมัภาษณ์ และสนทนากลุ่มยอ่ย ยงัไดแ้นวทางการพฒันาศกัยภาพของ

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัน้ี 

  1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ควรพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเสริมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว

ได ้หรือมีลกัษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตวัเพ่ิมเติม นอกจากการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนในชุมชน เช่น 

สวนสาธารณะ สวนผลไม้ สวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับเชิงธรรมชาติชุมชนนวตัวิถี

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) การเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ สามารถเดินทาง

เขา้ถึงไดห้ลายเสน้ทาง แต่ยงัขาดป้ายบอกทาง หรือป้ายแสดงแผนท่ีหรือจุดหมายแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเห็นได้

ในระยะไกลในขณะขบัรถ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวต่างถ่ิน หรือนักท่องเท่ียวผ่านทางสามารถแวะมาเยี่ยมชม

แหล่งท่องเท่ียวได ้ 

  3. ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว

ตอ้งการไดรั้บ คือ ความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

ชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ควรมีการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก
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โครงสร้างพ้ืนฐานข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการส่ือสารต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชน

และนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

  4. ท่ีพกั (Accommodation) การเดินทางท่องเท่ียวนั้ น ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวมีความตอ้งการ คือ ท่ีพกัแรม 

เน่ืองจากในการเดินทางไปท่องเท่ียวนั้นบางคร้ังอาจมีการนอนพกัคา้งภายในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือการอาํนวยความ

สะดวกแก่นักท่องเท่ียว ควรมีการจัดบริการท่ีพกัแรมภายในแหล่งท่องเท่ียวด้วย หรือควรสร้างท่ีนั่งพกั ศาลา 

สาํหรับนัง่พกัผอ่น ทาํกิจกรรมหรือรับประทานอาหารเพ่ิมเติม 

5. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) ควรจดักิจกรรมเพ่ิมเติมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติชุมชนนวตัวิถี

เสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ ฝึกหดัการทอผา้ หรือ

ผกักระเป๋า หรือปักผา้ข้ึน มีการสาธิต อธิบาย หรือจดัฝึกอบรม เป็นตน้ 

 

5.2 พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชุมชนนวตัวถิเีส้นทางท่องเทีย่ว

หุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ใชว้ธีิสอบถามแบบบงัเอิญ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใชร้ะยะเวลา

ในการท่องเท่ียว 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาใชเ้วลา 2-3 วนั คิดเป็นร้อยละ 23.50 ลกัษณะการท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นแบบเชา้ไป-เยน็กลบั คิดเป็นร้อยละ 84.00 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมทาํมากท่ีสุด คือ สมัผสัอากาศ

ยามเชา้ คิดเป็นร้อยละ 87.00  ส่วนการวิเคราะห์ตามมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิเส้นทางท่องเท่ียวหุบ

เขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน 5 ประเด็น (5As) ไดแ้ก่ 1) ส่ิงดึงดูดใจ 2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 4) ท่ีพกั 5) กิจกรรมสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยปรากฏผลดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียว 

    หุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช (n=400) 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 𝜇𝜇 𝜎𝜎 แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) 

ท่ีพกั (Accommodation) 

กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity) 

3.89 

3.66 

3.54 

3.56 

3.38 

0.77 

0.73 

0.70 

0.71 

0.67 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.60 0.72 มาก 

 

  จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ดา้น พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา คือ การเขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั และส่ิงอาํนวยความสะดวก และกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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5.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียว การสังเกตจากคณะผูว้ิจัย การ

สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยกับประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถี

เส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดข้อ้มูลและแนวทางสําคญัโดยแบ่งออกเป็น 4 

ประเด็นดงัน้ี 

 1. อตัลกัษณ์และความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองนกัท่องเท่ียว ควรมีการจดัการอตัลกัษณ์ ทาง

ธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชน ประสานให้มาอยูแ่นวเดียวกนักบัเส้นทางการท่องเท่ียว เพราะวา่แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุด

ขาย หรือจุดดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวหลากหลาย ก็จะสามารถจูงใจให้นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในแหล่ง

ท่องเท่ียวได้ โดยมีการประสานกับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆ ควรมีการจัดการให้เหมาะสมโดยไม่

สูญเสียอตัลกัษณ์ของชุมชน 

2. การประชาสัมพนัธ์ สังคมสมยัใหม่เช่ือมต่อส่ือสารกนัผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนมาก การเขา้ถึง 

ทราบข่าว การแชร์ผ่านโลกโซเชียลทาํได้ง่าย ดังนั้น การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ ส่ือ

ดิจิทลัตอ้งมีผูจ้ดัการดูแลอย่างเป็นระบบ การแบ่งหน้าท่ีให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ช่วยจดัการในส่วนน้ีจะเพ่ิม

นกัท่องเท่ียวเขา้มาสู่ชุมชนไดม้าก 

3. การจดัการแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติแตกต่างจากการท่องเท่ียวประเภทอ่ืน เพราะ

การรักษาอตัลกัษณ์ทางธรรมชาติของชุมชนแบบดั้งเดิมไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งการเสพความแท ้

ความดั้งเดิมของวฒันธรรมนั้น การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวนั้นจึงไม่ใช่แนวทางท่ี

ถูกตอ้ง และจะไม่สามารถสร้างความยัง่ยนืของการท่องเท่ียวไดใ้นระยะยาว 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ ปัจจยัสําคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ งคนภายในและคนภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึง

ประชาชนในชุมชนทุกคนท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญัให้การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติภูเขาทะเลหมอกดาํเนินไป

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยัง่ยืน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายไดแ้ละสร้างชีวิตจากแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราชได ้ 

สรุปแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติชุมชนนวตัวถีิเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก 

จงัหวดันครศรีธรรมราชมี 4 ประการ คือ 1) อตัลกัษณ์และความแตกต่างของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองนกัท่องเท่ียว 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพนัธ์ และ 4) การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

6. อภิปรายผล  

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราช

เป็นนสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั แต่มีอตัลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น และเป็นความ

ภาคภูมิใจของชุมชน คือ ความเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ การพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถี

เส้นทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จังหวดันครศรีธรรมราช ตอ้งให้ความสําคัญกับการพฒันาส่ิงดึงดูดใจ
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นกัท่องเท่ียวและการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นสาํคญั สอดคลอ้งกบัรัฐนนัท์ พงศ์วิริทธ์ธร และภาคภูมิ ภคัวิภาส 

(2555) ท่ีคน้พบวา่แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีสาํคญั ควรมุ่งเนน้ 1) การบริหารการจดัระบบ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติใหเ้กิดประสิทธิภาพในมิติต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ วฒันธรรมและระบบนิเวศ

ของชุมชน 2) ตอ้งให้ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ในดา้นต่างๆ เพ่ือผลในมิติของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

ย ัง่ยนื 3) การกาํหนดกติกาและการจดัการร่วมกนัในดา้นการจดัการส่ิงปฏิกูลเพ่ือดาํรงไวข้องแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีดีของชุมชน 4) การจดัการดา้นการตลาด ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัต่างๆ และสร้าง

ผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเพ่ิมเติม  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพพล เจริญสุข (2557) ท่ีพดูถึงพลวตัของการ

ท่องเท่ียวภาคใตไ้ดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้า่ การเปล่ียนแปลงในการใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงนาํไปสู่

การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจจากการผลิตเพ่ือใชใ้นครัวเรือนไปสู่การผลิตเพ่ือขาย เปล่ียนจากการผลิตใน

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น กระเป๋า ยา่ม เส้ือสูท เป็นตน้ โดยประยกุต ์ปรับปรุงภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่ภูมิปัญญาวิวฒัน์เพ่ือ

เป็นจุดขายท่ีสาํคญัในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ  สรุปไดว้า่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวตัวิถีเส้นทาง

ท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งให้ความสาํคญั 4 ประการ คือ 1) อตัลกัษณ์และความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองนักท่องเท่ียว 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การ

ประชาสมัพนัธ์ และ 4) การบริหารจดัการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติเน้นการสร้างเร่ืองราว บอกกล่าวถึงท่ีมา ความสําคญัของ

ชุมชน จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างความดึงดูดใจ และเห็นคุณค่าในธรรมชาติพ้ืนถ่ินของตนเองได ้และ (2) 

การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติชุมชนนวตัวิถีเสน้ทางท่องเท่ียวหุบเขาทะเลหมอก จงัหวดันครศรีธรรมราชยงัขาดการ

ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือดิจิทลัเพ่ือให้ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวไดท้ราบ ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จกักนั

ในวงแคบ ดงันั้น ควรพฒันาส่ือดิจิทลัเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เช่น เวปไซต ์แฟนเพจ แผ่นพบั ป้ายประชาสัมพนัธ์

ตามถนน เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํวจิยัในประเด็นเก่ียวกบัชุมชนนวตัวถีิเส้นทางท่องเท่ียวอีก 3 เส้นทาง คือ 1) เสน้ทางท่องเท่ียว

สายนํ้ าพระราชดาํริ 2) เสน้ทางท่องเท่ียวป่าพรุเสมด็ นากระจูด และ 3) เสน้ทางท่องเท่ียวโรแมนติกโรดในจงัหวดั

นครศรีธรรมราชสู่การพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

จิรัฐ ชวนชม และคณะ. 2557. การสํารวจศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว กจิกรรมการท่องเทีย่วและความตั้งใจท่องเทีย่ว

เลยีบแม่นํา้ในอนาคตในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. รายงานการวจิยั: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. 

ธนดล สุวรรณนิกขะ. 2556. แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว: กรณีศึกษาวดัไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวยิาลยัศิลปากร. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

2132 

ปรียาภรณ์ รัตนพงษ.์ 2556. แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนรอบตลาดนํา้คลองลดัมะยมเขตตลิง่ชัน

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

รัฐนนัท ์พงษว์ริิทธ์ิธร และภาคภูมิ ภคัวภิาส. (2555). แนวทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติชนเผา่เพ่ือความยัง่ยนื. 

วารสารการวจิยัและพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยันเรศวร. 6(1), 42-60. 

ลิลลาลี ศิริวไิลเลิศอนนัต.์ (2556). แนวทางการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตรในตาํบลเจริญราษฎร์ 

อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต: มหาวทิยาลยัพะเยา. 

วรีะศกัด์ิ  กราปัญจะ. (2554). รูปแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในพื้นทีป่่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน-บ้านท่า

พรุตาํบลเขาทอง อาํเภอเมือง จงัหวดักระบี.่ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและนาํเสนอ

ผลงานวจิยั:“มสธ.วจิยัประจาํปี 2554”. 

วาลิกา แสนคาํ. (2545). การพฒันาการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมบ้านเปียงหลวง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่. 

 การคน้ควา้อิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สุขมุ คงดิษฐ.์ 2556. แนวทางการพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่ว และทีพ่กัทีรั่กษาส่ิงแวดล้อมอุทยานแห่งชาตใิน

จงัหวดัน่าน. การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัพะเยา. 

สาํนกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดันครศรีธรรมราช. (2561). “สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครศรีธรรมราช สร้าง 

 ทีมผูเ้ล่าเร่ืองเพ่ือขบัเคล่ือนชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวถีิ” สืบคน้จาก 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6107170010014 (29 ตุลาคม 2561) 

อารีย ์นยัพินิจ, จิรชญา มณีเนตร, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และภทัรพงษ ์เกริกสกลุ. (2555ป. การศึกษา

ศกัยภาพการท่งอเท่ียวเชิงศาสนาของวดัในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธ์ุ. วารสารปัญญาภิวฒัน์. 5(1): 

31-40). 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York : Harper Collins Publishers. 

McCarthy, E.J., Perreault, W.D., Jr. (1996). Basic marketing: A global managerial approach (12th ed). 

Chicago: Irwin. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%C3%D5%C2%D2%C0%C3%B3%EC%20%C3%D1%B5%B9%BE%A7%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%A2%D8%C1%20%A4%A7%B4%D4%C9%B0%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6107170010014%20(29


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2133 

กลยุทธ์การให้บริการของท่าอากาศยานกบัความคาดหวงัของผู้โดยสาร 

AIRPORT SERVICE STRATEGY AND PASSENGER EXPECTATION 

 

สิริพร ทตัทว ี

วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: siriporn_tattawee@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน และ (2) ความคาดหวงั

ของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยาน ซ่ึงท่าอากาศยานเป็นส่วนสาํคญัของระบบขนส่งทางอากาศ ปัจจุบนั

ประเทศไทยมีจาํนวนผูโ้ดยสาร 155 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบ

ต่อความคบัคัง่ของผูใ้ชบ้ริการในท่าอากาศยานและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารท่ีจะไดรั้บบริการ ดงันั้น กลยทุธ์

การใหบ้ริการของท่าอากาศยานจึงเป็นส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ การจดัการจราจรในการเดินทางมายงัท่าอากาศยาน ความ

รวดเร็วในการให้บริการ ความปลอดภยัและการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ดยสาร การพฒันา

รูปแบบการบริการใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลผ์ูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัในการใชบ้ริการ

ของผูโ้ดยสาร เช่น มาตรฐานการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ความรวดเร็วในการให้บริการและมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ ส่ิงแวดลอ้มและความสะดวกสบายภายในอาคารผูโ้ดยสาร และความ

ปลอดภยัในการเดินทาง เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร 
 

คาํสําคญั: ท่าอากาศยาน, ผูโ้ดยสาร, กลยทุธ์การใหบ้ริการ, ความคาดหวงั 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study (1)  the service strategy of airports, and (2)  the passenger expectations in the 

service of airports.  Nowadays, Thailand has the passenger are 155 million people in 2018, that impacted to the 

congested airport and the passenger expectations.  Therefore, Airport service strategy is important, that included 

the traffic service, security, facilities, and develop the service model comply with the passenger lifestyle. In order 

to response the passenger expectations, such as the equitable service standard, timely service, friendly access 

service, environment and convenience in the passenger terminal, and the travel safety.  All this to response the 

passenger need and satisfaction.  

 

KEYWORDS: Airport, Passenger, Service Strategy, Expectation  
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1. บทนํา 

ธุรกิจการบิน (Aviation Business) เป็นธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศมีบทบาทความสาํคญัท่ีบอกถึง

ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความรวดเร็วในการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้  

จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหนึงไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  (Citi-Pair) เช่ือมโยงและครอบคลุมทุกประเทศ เพ่ือติดต่อทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหวา่งประเทศ (สภานิติบญัญติัแห่งชาติ, 2558) โดยภาครัฐไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 

Logistics) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตใหม่ (New S-Curve) ท่ีสามารถเติบโตในอนาคต มีการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมขั้นสูง รวมถึงกิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง ศูนยร์วมกิจการโลจิสติกส์ทนัสมยั 

การบริการและซ่อมบาํรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน

อากาศยาน การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ระบบนาํทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ เป็นตน้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

ท่าอากาศยานหรือสนามบิน (Airport) เป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบการขนส่งทางอากาศท่ี

ให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่อากาศยานหรือเคร่ืองบิน (Aircraft) และผูโ้ดยสาร (Passenger) เพ่ือช่วย

สนับสนุนและเพ่ิมผลผลิตรวมของการขนส่งทางอากาศ โดยประเทศไทยกาํหนดให้เท่ียวบินระหว่างประเทศ

สามารถทาํการบินไดเ้ฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ปัจจุบนัมีท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง อยูใ่นการดูแลของ

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ ทอท. จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ ส่วนท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นการดูแลของบริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานสมุย (บริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2560) ปัจจุบนัประเทศไทยมีท่าอากาศยานจาํนวน 38 แห่ง มีสายการบินเชิง

พาณิชย ์27 สายการบิน มีเสน้ทางบิน 556 เสน้ทางบิน เป็นเสน้ทางระหวา่งประเทศ 416 เสน้ทางบิน และเสน้ทาง

ภายในประเทศ 140 เสน้ทางบิน มีเท่ียวบินจาํนวน 2,854 เท่ียวบินต่อวนั มีจาํนวนผูโ้ดยสารต่อวนั 423,000 คน ใน

ปี พ.ศ. 2560 มีผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการจาํนวน 155 ลา้นคน (สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560)  

 
 

ภาพที ่1 สถิติจาํนวนผูโ้ดยสารภาพรวมทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2551 – 2560 

ทีม่า: สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (2560) 
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จากภาพท่ี 1 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) โดยปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวนผูโ้ดยสาร 57 ลา้นคน 

และเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า จาํนวน 155 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560 แสดงถึงจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง มี

อตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ของผูโ้ดยสารทั้งหมดร้อยละ 11.7 ต่อปี แบ่งเป็น

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศมี CAGR ร้อยละ 10 ต่อปี และผูโ้ดยสารภายในประเทศมี CAGR ร้อยละ 13.6 ต่อปี 

ในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ให้บริการสายการบินแบบประจาํ 135 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่ง

ผูโ้ดยสารผสมสินคา้ 125 สายการบิน และขนส่งสินคา้อยา่งเดียว 10 สายการบิน โดยมีสถิติการขนส่งผูโ้ดยสาร

ตามตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2 (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2560) 

 

ภาพที ่2 สถิติจาํนวนผูโ้ดยสารภาพรวมของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท. ปี พ.ศ. 2551 – 2560 

ทีม่า: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (2560) 

จากภาพท่ี 2 แสดงจาํนวนผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท. ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 

2551-2560) พบวา่ ปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวนผูโ้ดยสาร 46 ลา้นคน และเพ่ิมข้ึนเป็น 96 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560 โดย

ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 มีอตัราการเติบโตค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 เป็นตน้ไป มีจาํนวนผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2556 สนามบินดอนเมืองไดเ้ปิดดาํเนินการ

อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือลดปัญหาความคบัคัง่ของสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีใหบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

ตารางที ่1 สถิติการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท. 

ท่าอากาศยาน 
ผู้โดยสารรวม (คน) 

2559 2560 % 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ + ท่าอากาศยานดอนเมือง 90,162,911 96,263,167 6.77 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 55,473,021 59,079,550 6.60 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 34,689,890 37,183,617 7.19 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 9,208,256 9,973,449 8.31 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3,871,468 4,347,130 12.29 

ท่าอากาศยานภูเก็ต 14,722,010 16,230,431 10.25 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 1,959,353 2,385,224 21.74 

รวม 6 แห่ง 119,923,998 129,199,401 7.73 

ที่มา: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (2560) 
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จากตารางท่ี 1  พบว่า ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในการกาํกบัดูแลของ ทอท. ให้บริการผูโ้ดยสารรวมทั้ งส้ิน 

129,199,401 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.73 แยกเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 72,539,940 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.57 และ

ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 56,659,461 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.26  ความแออดัของท่าอากาศยานนานาชาติ  

นอกจากนั้นสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) ยงัคาดการณ์วา่ตลาดท่องเท่ียวและตลาด

การบินของประเทศไทยจะติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงประเทศไทยกาํลงัลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโต โดย ทอท.ไดเ้ร่งพฒันา และยกระดบัท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ท่ีอยูใ่นความดูแลอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมของประเทศ เพ่ือการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจ และเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวของประเทศ 

(บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2560)  

จากขอ้มูลผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ สามารถบ่งช้ี

ถึงความคบัคัง่ในท่าอากาศยานมีแนวโนม้ในการใชบ้ริการท่ีมากข้ึนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพการ

ใหบ้ริการของท่าอากาศยานรวมถึงยานยนตท่ี์ใชเ้ดินทางมายงัท่าอากาศยาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความคาดหวงัของ

ผูโ้ดยสารท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ทาํใหผู้บ้ริหารท่าอากาศยานตอ้งพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้คุณภาพและมี

มาตรฐาน เพ่ือใหส้ามารถรองรับใหท้นักบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการใหบ้ริการของท่าอากาศยาน 

2.  เพ่ือศึกษาความคาดหวงัของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการท่าอากาศยาน 

 

3. การให้บริการของท่าอากาศยาน 

ธุรกิจการบิน (Aviation Business) เป็นธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีดา้นขนส่งทางอากาศท่ีประกอบดว้ยหลายบริษทั

และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การขนส่งไปถึงจุดหมายปลายทางตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ ซ่ึงองค์ประกอบของ

ธุรกิจการบินจะประกอบด้วย 1) บริษทัการบิน หรือสายการบิน (Airlines) 2) อากาศยานท่ีใช้ในการบิน หรือ

เคร่ืองบิน (Aircraft) 3) ท่าอากาศยานหรือสนามบิน (Airport) และ 4) เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการบิน (Air 

Navigation Aids) โดยแบ่งตามลักษณะการขนส่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ธุรกิจสายการบิน (Airline Business) 

ให้บริการในการขนส่งผูโ้ดยสาร (Passenger Service) เพ่ือเดินทางทาํธุรกิจ ท่องเท่ียว การคา้ และ 2) ธุรกิจการ

ขนส่งสินคา้และพสัดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Freight Business) ให้บริการในการขนส่งสินคา้ (Cargo Service) 

(วชัระ รณนภากาศ ฤทธาคนี, 2557) 

ท่าอากาศยานไดแ้บ่งการใหบ้ริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ การใหบ้ริการ

ในเขตการบิน (Airside) และการให้บริการนอกเขตการบิน (Landside) สาํหรับการให้บริการเขต Landside จะมี

กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสาร ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่ใช่ผูโ้ดยสาร ผูป้ระกอบการในท่าอากาศยาน และเจา้หนา้ท่ีสาย-

การบิน ซ่ึงตวัช้ีวดัการบริการในเขต Landside เช่น การบริการในหรือบริเวณอาคารผูโ้ดยสาร อาคารสํานกังาน 

อาคารและลานจอดรถยนต ์กิจกรรมบริการเชิงพาณิชย ์บริการสาธารณูปโภค เป็นตน้ (บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน), 2560) 
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แผนวสิาหกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2560-2564 (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2560) ได้

กาํหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การดาํเนินงาน (AOT Strategy House) ระดบัท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นความดูแลผา่น 7 

ยทุธศาสตร์การใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 Airport Strategic Positioning กาํหนดแนวทาง (Roadmap) พฒันาศกัยภาพท่าอากาศยาน 

ของทอท.ทั้ง 6 แห่ง โดยใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลของแต่ละท่าอากาศยาน สร้างความแตกต่างการดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 Airport Service Capacity การเพ่ิมขีดความสามารถท่าอากาศยานในการรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน การพฒันาระบบบาํรุงรักษาท่าอากาศยาน 

และพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Regional Hub การพฒันาท่าอากาศยานสู่การเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศท่ี

สนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ และศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Intelligent Services การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่าอากาศยานและองคก์ร 

โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแนวคิดเชิงนวตักรรมมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการยกระดบัความสัมพนัธ์

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียสาํคญั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับกิจการการบิน โดยการเพ่ิม

ศกัยภาพการรองรับผูโ้ดยสารและเท่ียวบิน รวมถึงการพฒันาการตลาดเสน้ทางการบินเชิงรุก 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 Non-Aeronautical Business การพฒันาธุรกิจท่ีไม่เก่ียวกบักิจการการบิน โดยการพฒันา

พ้ืนท่ีและกิจกรรมเชิงพาณิชยภ์ายในและภายนอกอาคารผูโ้ดยสาร รวมถึงการพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 Business Development พฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือขยายการดาํเนินงานของธุรกิจ

หลกัและธุรกิจเก่ียวเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สารานุกรมไทย (2540, หนา้ 270) ไดแ้บ่งการใหบ้ริการของท่าอากาศยานเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ส่ิง

อาํนวยความสะดวก (Facilities) เป็นบริการท่ีท่าอากาศยานจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้ เช่น เคร่ืองอาํนวยความสะดวกให้

เคร่ืองบินข้ึนลง การนาํเคร่ืองบินเขา้จอดท่ีลานจอด การซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองบิน การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก

และสถานท่ีท่ีเพียงพอสาํหรับผูโ้ดยสาร เป็นตน้ โดยตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประการคือ ตอ้งมีมาตรฐาน ตอ้งมีเพียงพอ 

และตอ้งมีความปลอดภยั 2) การให้บริการท่ีท่าอากาศยานจดัให้ โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (Free of charge 

servicing) เช่น บริการตรวจหนงัสือเดินทาง การตรวจสินคา้และสมัภาระตามกฎหมายศุลกากร เป็นตน้ โดยตอ้งมี

คุณสมบติั 4 ประการ คือ มีความรวดเร็ว มีความสะดวก มีความสบาย และตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

3) ใหค้วามเพลิดเพลินกบัผูโ้ดยสาร (Amenities) เช่น ร้านคา้ ภตัตาคาร หอ้งพกัผอ่น เป็นตน้ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ โดยตอ้งมีคุณสมบติั 3 ประการคือ ราคายอ่มเยา เหมาะสม และเป็นท่ีนิยมยนิดี 

พอร์เตอร์ (Porter, 1980) ได้เสนอกลยุทธ์ท่ีใช้ในการแข่งขนั (Generic competitive strategy) มี 3 วิธี 

ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์ตน้ทุนตํ่า (Cost leadership) เพ่ือให้สามารขายผลิตภณัฑไ์ดใ้นราคาถูกกว่าคู่แข่ง 2) กลยทุธ์การ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพ่ือสร้างความแตกต่างทั้งในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และการบริการให้กับ

ลูกคา้ และ 3) กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus) ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงกลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่างด้านการให้บริการลูกคา้ และลูกคา้ท่ีเป็นผูโ้ดยสารท่ีเดินทางประจาํ (Frequent Flyer Passenger: FFP) 
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ปัจจุบนัสายการบินชั้นนาํเกือบทุกสายมีระบบ FFP และมีการนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือให้ลูกคา้มีความสะดวก 

รวดเร็ว ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากการจําหน่ายบัตรโดยสาร ทั้ งแบบการซ้ือบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Ticket: E-Ticket) และการเดินทางของผูโ้ดยสารแบบไม่มีบตัรโดยสาร (Ticketless) การสาํรองท่ีนั่ง 

(Reservation) หรือการจองท่ีนัง่ (Booking) ไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหส้ายการบินมีตน้ทุนในการบริการท่ีตํ่าลง สามารถ

นาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการตลาด การบริหารจดัการการจาํหน่ายบตัรโดยสาร และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล

ไปยงัฝ่ายบัญชีได ้ซ่ึงการแข่งขนัของสายการบินจะให้ความสําคญักับงานบริการแบบครบวงจร นอกจากจะ

จาํหน่ายบตัรโดยสารแลว้ ยงัมีการจองท่ีพกั การเช่ารถ การบริการพิเศษแบบอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพ่ืออาํนวยความสะดวก

ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ และเพ่ือระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการจดัการผูโ้ดยสารสั้ นท่ีสุด (สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร, 2559) 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1990) กล่าวไวว้่า คุณภาพของการให้บริการคือ การประเมินผลการ

ให้บริการในมุมมองระยะยาวของผูใ้ห้บริการโดยผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัของตน

กบัการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งก่อนและหลงัจากการรับบริการ ดงันั้น คุณภาพของการใหบ้ริการคือ การรับรู้คุณภาพ

ในการไดรั้บการบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึง SERVQUAL เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร 

จากงานวิจยัท่ีผ่านมามีนกัวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาเก่ียวกบัการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน 

โดยพบวา่ ถา้ผูใ้หบ้ริการมีประสบการณ์ทาํงานจะทาํใหก้ารให้บริการของท่าอากาศยานประสิทธิภาพ (ปิยะนุช 

เลิศศิริ, 2555) และถา้ผูใ้หบ้ริการมีความพร้อม ความเต็มใจ มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และความกระตือรือร้น

ในการให้บริการจะส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการ (ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร, 2559) และจากผลการศึกษาของ 

Juliet (2013) พบวา่ คุณภาพการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกก่อนการบินเป็นส่ิงสาํคญัมากในการสร้าง

ความมัน่ใจความน่าเช่ือถือและพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงจิตตพฒัน์ พรหมพงษ ์(2558) ไดศึ้กษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานในระดบัมากเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยัและการให้บริการอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ท่าอากาศยาน) ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นความ

คาดหวงั ตามลาํดบั ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ สุภกญัญา ชวนิชย ์ปริยากร มนูเสวต และกรณัฏฐ์ สกุลกฤติล 

(2557) ท่ีพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานและการรับรู้การไดรั้บบริการ

ของผูโ้ดยสารโดยรวมอยูใ่นระดบัตํ่า และ การไดรั้บบริการของผูโ้ดยสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น 

คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการบริการท่ีท่าอากาศยานจดัให ้และดา้นการบริการท่ีใหค้วามเพลิดเพลิน 

สรุปไดว้า่คุณภาพการใหบ้ริการจากการรับรู้ของผูโ้ดยสารจะเป็นตวัสะทอ้นในการประเมินศกัยภาพใน

การให้บริการท่าอากาศยาน ทาํให้ตอ้งทาํการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรม

การขนส่งทางอากาศของไทยยงัคงมีทิศทางเติบโตจากแนวโนม้ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

4. ความคาดหวงัในการใช้บริการท่าอากาศยานของผู้โดยสาร 

ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการอาํนวยความสะดวกและมีระยะเวลาเฉล่ียในการใหบ้ริการจดัการผูโ้ดยสารสั้นท่ีสุด 

(สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) ซ่ึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการก็คือ ความปรารถนา

หรือความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีคาดหมายวา่จะเกิดข้ึนในการบริการ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) 
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ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัของบุคคลนอกจากจะข้ึนอยูก่บัส่ิง

ท่ีบุคคลนั้นตอ้งการแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัการรับรู้ในท่ีส่ิงท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

V = Valence หมายถึง ความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการนั้นใหค้วามสาํคญั 

I = Instrumentality หมายถึง เคร่ืองมือหรือส่ิงอาํนวยความสะดวก เพ่ือนาํไปสู่ความพึงพอใจ 

E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัท่ีผูใ้ชบ้ริการนั้นตอ้งการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ี

คาดการณ์เอาไว ้เม่ือไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2547, หนา้ 154-156) ไดก้ล่าวไวว้า่ ถึงแมผู้ใ้หบ้ริการจะจดัเตรียมและใหบ้ริการอย่าง 

เต็มความสามารถ แต่ถา้ลูกคา้ยงัไม่พอใจกบัการบริการ แสดงว่าการบริการนั้นยงัไม่ดีพอและยงัไม่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ได ้ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการสามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพของการใหบ้ริการ 

ซ่ึงแบ่งความรู้สึกของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการบริการออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1. ความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction) จะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงัจากการบริการ  

2. ความพึงพอใจ (Satisfaction) เม่ือลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีเขาคาดหวงัจะเกิดความพึงพอใจ  

3. ความประทบัใจ (Delight) เม่ือลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่ส่ิงท่ีเขาคาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บจากการ

บริการ ซ่ึงจะเป็นมากกวา่ความพึงพอใจคือ เกิดความประทบัใจ 

4. ความภกัดี (Loyalty) ความพึงพอใจและความประทบัใจเป็นจุดเร่ิมตน้ของความภกัดี เม่ือลูกคา้รู้สึก

พึงพอใจและประทบัใจกบัการบริการท่ีไดรั้บ ลูกคา้ก็จะไม่พยายามท่ีจะหาบริการอ่ืนมาทดแทนและจะใชบ้ริการ

นั้น ๆ จากผูใ้หบ้ริการรายเดิมต่อไป 

นอกจากนั้น John (1954 อา้งถึงใน วราพณัณ์ ถิระภิรมยไ์ชย, 2556) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ความคาดหวงัของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีจะไดรั้บการผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ 1) การไดรั้บให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) เป็นการ

ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัทุกคนและใชม้าตรฐานในบริการเดียวกนั 2) การไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา 

(Timely Service) เป็นการให้บริการท่ีตรงต่อเวลาตรงต่อความตอ้งการ 3) การไดรั้บบริการอยา่งพอเพียง (Ample 

Service) ในด้านสถานท่ี บุคลากร วสัดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอและเหมาะสม 4) การได้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 

(Continuous Service) เป็นการให้บริการและดูแลอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ือง และ 5) การไดรั้บบริการอยา่งกา้วหน้า 

(Progressive Service) เป็นการให้บริการท่ีมีการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพใหมี้คุณภาพใหท้นัต่อความกา้วหนา้

ของเทคโนโลย ี

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาไดศึ้กษาเก่ียวกับความตอ้งการ ความพึงพอใจ ความคาดหวงัและการรับรู้ของ

ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานโดย เฉลิมพล กิจรุ่งเรือง (2553) วิจยัพบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ร้านคา้ภายในอาคาร 2) สถานท่ีจอดรถ 3) ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกในอาคารผูโ้ดยสาร และ 4) การรักษาความปลอดภยัและการตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยั

ของ สุพิชญา วงศว์าสนา (2553) ท่ีพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีความตอ้งการใหท่้าอากาศ

ยานให้การบริการในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความคาดหวงัการ

บริการของท่าอากาศยานท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั Juliet (2013) ท่ีวา่มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการมีผล

ต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารในขณะท่ีงานวจิยัของ วราพณัณ์ ถิระภิรมยไ์ชย (2556) ท่ีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ

คาดหวงัในการใหบ้ริการของท่าอากาศยานโดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั  2) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2140 

ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 3) ดา้นการใหบ้ริการอย่างเพียงพอ 4) ดา้นการให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา  

และ 5) ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงการให้บริการของท่าอากาศยาน

โดยรวมในระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนัผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการบริการ

เหนือความคาดหวงั แสดงให้เห็นวา่การใหบ้ริการของท่าอากาศยานมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก

ซ่ึงสอดคลอ้งกับ John (1954 อา้งถึงใน วราพณัณ์ ถิระภิรมยไ์ชย, 2556) นอกจากนั้น งานวิจัยของ จิตตพฒัน์ 

พรหมพงษ ์(2558) ยงัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยัและการใหบ้ริการอ่ืน ๆ ดา้นท่าอากาศยาน 

ดา้นบุคลากร และดา้นความคาดหวงั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยาน 

สรุปไดว้า่ ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทาํให้ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัวา่จะไดรั้บการตอบสนองตามความ

ตอ้งการในส่ิงท่ีคาดการณ์เอาไว ้เม่ือไดรั้บการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ โดยจะตอ้งไดรั้บใหม้าตรฐาน

บริการอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ตรงต่อเวลา ตรงต่อความตอ้งการ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคารผูโ้ดยสาร

อยา่งเหมาะสมพอเพียง ไดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพดา้นการรักษาความปลอดภยัและการตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงท่า

อากาศยานตอ้งพฒันาระบบต่าง ๆ และส่ิงอาํนวยความสะดวกใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

 

5. สรุป 

จากการคาดการณ์วา่ในอนาคตแนวโนม้การเดินทางของผูโ้ดยสารจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากการส่งเสริม

ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ และนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ดงันั้น ท่าอากาศยาน

ควรตอ้งพฒันา ปรับปรุง และมีการทบทวนกลยทุธ์การใหบ้ริการ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามมาตรฐาน

การให้บริการตามท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั ความรวดเร็วในการให้บริการ และเพ่ือให้เกิดความ

สะดวก ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการในการตอบสนองความตอ้งการ 

กลยทุธ์การใหบ้ริการของท่าอากาศยานควรตระหนกัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูโ้ดยสารท่ีมา

ใชบ้ริการก่อนและหลงัการเดินทาง ไดแ้ก่ การจดัการจราจรในการเดินทางมายงัท่าอากาศยานและออกจากท่า

อากาศยาน การเช่ือมต่อขนส่งมวลชน ความปลอดภยัในการเดินทางและทรัพยสิ์น การเพ่ิมศกัยภาพความรวดเร็ว

ในการให้บริการผูโ้ดยสารแต่ละรายในระยะเวลาอนัสั้น เช่น การเช็คอิน การตรวจกระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ ความ

ปลอดภยัและการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ดยสาร การพฒันารูปแบบการบริการใหส้อดคลอ้ง

กบัไลฟ์สไตลผ์ูใ้ชบ้ริการโดยใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลแต่ละท่าอากาศยานและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีซ่ึง

ปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดว้า่เทคโนโลยแีละไลฟ์สไตลผ์ูใ้ชบ้ริการเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์

การให้บริการเพ่ือสร้างการบริการท่ีแตกต่าง โดยนาํเทคโนโลยีกลุ่มดิจิทลั (Digital) มาใชใ้ห้เหมาะสมกบัไลฟ์

สไตล์ของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือช่วยเช่ือมต่อการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการให้บริการใน

อนาคต เช่น การใชปั้ญญาประดิษฐ์์  (Artificial Intelligence: AI) การพฒันาดา้นอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ การพฒันา

เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ (Internet of Things: IoT) การพฒันาฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) การพฒันาเป็นท่าอากาศยานสมาร์ทซิต้ี (Airport Smart City) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ทั้งน้ีการท่ีท่า

อากาศยานจะสามารถตอบสนองความคาดหวงัการใช้บริการของผูโ้ดยสารได้นั้ นต้องมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

ผูใ้ชบ้ริการโดยตอ้งตระหนกัถึงความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ไดแ้ก่ มาตรฐานการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2141 

กัน ความรวดเร็วในการให้บริการและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ ส่ิงแวดล้อมและความ

สะดวกสบายภายในอาคารผูโ้ดยสาร และความภยัในการเดินทางและทรัพยสิ์น เป็นตน้  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นกลยุทธ์การให้บริการของท่าอากาศยานควรใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลแต่ละท่าอากาศยานมา

กาํหนดลาํดบัความสาํคญัในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์เพ่ือสร้างการรับรู้การบริการท่ีแตกต่าง 

พฒันาใหเ้ป็นท่าอากาศยานอจัฉริยะ (Airport Smart City) โดยนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พ่ือพฒันาท่าอากาศยานและ

สายการบินให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพ่ือยกระดบัคุณภาพการบริการใหใ้ชเ้วลาให้สั้นท่ีสุดต่อผูโ้ดยสาร

หน่ึงราย เช่น การพฒันาเทคโนโลยีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things: IoT) การใช้

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพฒันาดา้นอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ เป็นตน้ 

2. ดา้นความคาดหวงัในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารคือการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ มีบุคลากร

ท่ีมีศกัยภาพในการบริการเพ่ือใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลาและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการใหบ้ริการ มี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ดยสารอยา่งเพียงพอ มีการจดัการจราจรในการเขา้ถึงท่าอากาศยาน และมี

การนาํเทคโนโลยหีรือระบบอจัฉริยะเขา้มาใชเ้พ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงการบริการไดอ้ยา่งสะเวก 

3. การวิจยัเชิงลึกในอนาคตในการคน้หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการให้บริการของท่าอากาศยานควร

ทาํการศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร โดยแบ่งผูโ้ดยสารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ผูโ้ดยสารท่ีเป็นคนไทย และผูโ้ดยสารท่ีเป็นคนต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบลาํดบัความคาดหวงัในแต่ละกลุ่ม 

เน่ืองดว้ยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ผูโ้ดยสารทั้ง 2 กลุ่ม มีความคาดหวงัในการไดรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั 

 

7. เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). 

สืบคน้จาก : www.oie.go.th/sites/default/files/.../thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf.   

จิตตพฒัน์ พรหมพงษ.์ (2558). ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ             

การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2547). การจดัการและการตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 

เฉลิมพล กิจรุ่งเรือง. (2553). ความพงึพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี. 

ณฐักาณต ์ชินวงศอ์มร. (2559). กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน). (2560). รายงานประจาํปี 2560. สืบคน้จาก : 

https://airportthai.co.th/wp-content/uploads/รายงานประจาํปี-2560-ทอท.-Thai.compressed.pdf 

ปิยะนุช เลิศศิริ. (2555). การประเมนิประสิทธิภาพการให้บริการ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ 

วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/.../thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf.


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2142 

วราพณัณ์ ถิระภิรมยไ์ชย. (2556). ความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกค้าต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน                 

ดอนเมือง. การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

วชัระ รณนภากาศ ฤทธาคนี, พลอากาศโท. (2557). อุตสาหกรรมสายการบิน. สืบคน้จาก : http://www.elearning 

2014.com/eLAP2014/Proceedings-old/C%206.1-6.9.pdf.  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ. (2558). ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการบนิของชาต ิพ.ศ. 2559-2574.

กรุงเทพมหานคร. 

สารานุกรมไทย. (2540). สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 22. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ.์ 

สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2560). รายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปี 2560.  

สืบคน้จาก : https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2018/08/AE--รายงานภาวะอุตสาหกรรมการ

บิน-ประจาํปี-2560.pdf.  

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2559). โครงการศึกษาจดัทาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศ

ของประเทศไทย. สืบคน้จาก: www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/.../25601005-presentation 

%20 seminar.pdf.  

สุพิชญา วงศว์าสนา. (2553). ความต้องการและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูม.ิ  วทิยานิพนธ์วทิยาศาตร์มหาบณัฑิต, จุฬาลงกณ์มหาวทิยาลยั. 

สุภกญัญา ชวนิชย ์ปริยากร มนูเสวต และกรณฏัฐ ์สกลุกฤติล. (2557). การให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศ

ยานในการกาํกบัดูแลของกรมการบินพลเรือน. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย. หนา้ 32-39.  

Juliet, N. (2013). The influence of airline service quality on passenger satisfaction and loyalty: The case of 

Uganda airline industry. The TQM Journal, Vol. 25(5), pp. 520-532. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49 (Fall), pp. 41-50.  

_______. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.                      

New York: The Free Press. 

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors.                       

New York: The Free Press. 

Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley & Sons. 

https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2018/08/AE--%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.pdf
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2018/08/AE--%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/.../25601005-presentation
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/.../25601005-presentation
https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/download/25692/21822/
https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/download/25692/21822/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2143 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเลือกที่พกัประเภทโรงแรม 

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

THE BEHAVIOR OF THAI TOURISTS IN SELECTING HOTEL  

IN MUEANG CHIANG MAI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE 

 

นางสาว สิริวมิล ประทุม 

สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

E-mail: Siriwimon.6399@gmail.com 

อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน 

สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

E-mail: prayongk@mju.ac.th 

อาจารย์ ดร.วนิิตรา ลลีะพฒันา 

สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

E-mail: winitra@mju.ac.th 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ดวงแสง 

สาขาวชิาพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

E-mail: Varaphorn@mju.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกั

โรงแรมประเภท 3 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาพกัโรงแรมประเภท 3 ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวและหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายไดต้่อเดือน 10,000-30,000 บาท ผูร่้วมเดินทาง

ส่วนใหญ่คือเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน มีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืน 500-700 บาท โดยเฉล่ียใชบ้ริการ 

1-5 คร้ังต่อปี ช่องทางท่ีเลือกจองห้องพกัในคร้ังน้ีคือ เลือกจองดว้ยตนเองท่ีเคาน์เตอร์โรงแรม เวบ็ไซต ์Agent ท่ี

เลือกจองคือเวบ็ไซต ์Agoda วตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวคือ เพ่ือการพกัผอ่น ผูร่้วมตดัสินใจเลือกพกัคือ

เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน และแหล่งรับทราบขอ้มูลโรงแรมคือจากคาํบอกเล่าจากผูท่ี้เคยมาพกั  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใชท่ี้พกัโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ โดยรวมทั้ง 7 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด ตามลาํดบั  

เม่ือเปรียบเทียบเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน พบว่า อายแุละระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกัเฉล่ียต่อคืนแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ

เลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืนพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 0.002 (P = 0.966)

โดยค่าสหสัมพนัธ์แสดงผลวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดแต่ละดา้นแสดงผลวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเช่นกนั 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว, โรงแรมประเภท 3, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s), การตดัสินใจซ้ือ  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to: 1) study Thai tourists’ behavior in choosing hotel’s type 3  2) study 

Thai tourists’  behavior in marketing mix factors of choosing hotel’ s type.  A set of questionnaires was used for 

data collection administered with 400 Thai tourists staying in type 3 hotels in Muang district, Chiang Mai 

province. Obtained data were analyzed by using frequency, percentile, mean, and standard deviation. The One-

way Analysis of Variance and Pearson Correlation Coefficient was applied as the statistic method with the 

statistical significance at the 0.05 level. 

 Results of the study revealed that most of the respondents were female aged between 20- 30 years old. 

They graduated in Bachelor’s Degree and single with income of 10,000 – 30,000 baht per month. They travelled 

with friends or co-workers. They spent 500 – 700 baht per night for their stay and the average of staying was 1 – 

5 times per year.  They booked the hotel directly and also used Agoda website to reserve the room. The purpose 

of travelling was for leisure. Moreover, friends or co-workers helped choosing the hotel to stay. The main reason 

that they chose to stay in that hotel was word of mouth from  past guests. 

The opinions about the marketing mix factors which effected to the decision making of Thai tourists’ 

behavior in choosing hotel’s type to stay in Muang district, Chiang Mai province, overall were in high level. They 

were prioritized by the respondents as follows; the process was the highest mean followed by price, people, 

product, physical evidence, place, and promotion accordingly. 

When compared the differences between gender, age, status, educational attainment, occupation, and 

monthly incomes.  The results of age and educational attainment effected to choosing behaviors that were 

significant at 0. 05.  and the correlation between marketing mix factors and choosing behavior found that they 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2145 

were significance at 0. 002 ( P= 0. 966)  which means that it was not statistical significant at 0. 05.  Moreover, the 

main marketing mix factors showed that none of them were statistical significant at 0.05.  

 

KEYWORDS: tourists’ behavior, type 3 hotel, marketing mix factors (7P’s), decision making 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นหน่ึงในห้าจงัหวดัจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) โดยจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองแห่ง

ลา้นนาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน และความสวยงามของ

ธรรมชาติ ท่ีเป็นตวักระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว รวมไปทั้งยงัมีสถานท่ีพกัแรมอยา่งครบครันท่ีให้

ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการไดอี้กดว้ย โดยแต่ละปีจะมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมา

เท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี และมีจาํนวนหอ้งพกัเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยในปี 2557 มีจาํนวนห้องพกั

รวม 32,948 ห้อง มีผูเ้ขา้พกัแรมชาวไทยจาํนวน 4.2 ลา้นคน ปี 2558 มีจาํนวนหอ้งพกัรวม 34,510 ห้อง มีผูเ้ขา้พกั

แรมชาวไทยจาํนวน 4.5 ลา้นคน ปี 2559 มีจาํนวนห้องพกัรวม  33,515 ห้อง มีผูเ้ขา้พกัแรมชาวไทยจาํนวน 9.6 

ลา้นคน และในปี 2560 มีจาํนวนหอ้งพกัรวม  35,994 หอ้ง มีผูเ้ขา้พกัแรมชาวไทยจาํนวน 10.4 ลา้นคน (กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) ส่งผลใหมี้ผูป้ระกอบการทาํธุรกิจท่ีพกัแรมเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี อยา่งไรก็ตาม เจา้ของ

ธุรกิจโรงแรมบางแห่งท่ีมีประสบการณ์ไม่มากพอและประกอบธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จ ทาํให้ในบางปีมี

จาํนวนหอ้งพกัลดนอ้ยลงหรือเปล่ียนไปทาํธุรกิจอ่ืนแทนธุรกิจโรงแรมดว้ย 

ปัจจุบนัโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมดจาํนวน 301 แห่ง และเป็นโรงแรมประเภท 

3 จาํนวน 40 แห่ง (ปกครองจงัหวดัเชียงใหม่, 2559) โรงแรมเหล่าน้ีไดมี้การจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

ในการเปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงในการประกอบธุรกิจโรงแรมปี 

พ.ศ. 2551 (กระทรวงมหาดไทย, 2551) ซ่ึงคู่แข่งทางธุรกิจท่ีพกัแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้กิดข้ึนมากมายหลาย

ระดบั และราคาห้องพกัโรงแรมของยงัไทยตํ่ามากถา้เทียบกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงแรมระดบัสาม

ดาว (เตือนใจ ศรีชะฎา, 2560) ทาํให้มีความเส่ียงในการเกิดภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาระหวา่งผูป้ระกอบการ

ในระดบัสูงกวา่ นอกจากน้ี ปัญหาท่ีพกัแรมท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่

กลบัมาใชบ้ริการอีก จึงก่อใหเ้กิดปัญหาสาํหรับกบัธุรกิจและเกิดผลกระทบกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ชุมชน เศรษฐกิจ

ในชุมชน อาจไปถึงระดบัประเทศได ้แมว้า่จาํนวนท่ีพกัแรม ประเภท และระดบัของท่ีพกัแรมจะมีหลากหลายก็

ตาม เพ่ือเป็นทางเลือกดา้นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเลือกใชบ้ริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมจาํเป็นมีขอ้มูล

ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันาการบริการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหดี้ท่ีสุด เพ่ือการบริการท่ี

มีคุณภาพและไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ จนเกิดประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีกหลายๆ คร้ัง  

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกั

ประเภทโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาธุรกิจท่ีพกัประเภทโรงแรม และ

นาํผลการศึกษามาปรับปรุงและพฒันาธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัประเภทโรงแรมต่อไป 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2146 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใช้

บริการโรงแรม ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นแนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการ

วิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย คาํถาม (6Ws และ 1H) คือ 1) ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) 

2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 3) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 4) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 5) 

ผูบ้ริโภคจะซ้ือเม่ือไร (When) 6) ผูบ้ริโภคจะซ้ือท่ีใด (Where) 7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) ( จงรักษ ์ศรีคาํหนอ้ย

, 2556; เสาวภา มีถาวรกุล และคณะ, 2559; ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2560) นอกจากน้ี ยงัสามารถนาํหลกัการส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการเขา้มาใชใ้นการทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการและปัจจยัในการตดัสินใจ

เลือกท่ีพกัประเภทโรงแรมของนักท่องเท่ียว ท่ีประกอบดว้ย 1) ดา้นท่ีพกัและการบริการ 2) ดา้นราคา 3) ดา้น

สถานท่ีหรือด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านพนักงานให้บริการ 6) ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการและ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (คาํนาย อภิปรัชญาสกลุ, 2558; ณฐัพล ใยไพโรจน์

, 2560) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของผูว้ิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํตวัแปรเหล่าน้ีมาทาํการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี 

ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในการทาํวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเขา้พกัแรมในโรงแรมประเภท 3 โดยเลือกวิธีการ

คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ไม่ทราบจาํนวนประชากร ทราบแต่วา่มีจาํนวนประชากร

เดินทางมาจํานวนมากจึงเลือกใช้สูตรคอแครน (Cochran) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 

 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย

ในการเลือกทีพ่กัประเภทโรงแรมใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 

(1) ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ 

เพศ เป็นลกัษณะท่ีแสดงใหรู้้วา่คือเพศหญิงหรือชาย 

อาย ุเป็นช่วงเวลาท่ีดาํรงชีวติอยูต่ ั้งแต่เกิดจนมาถึงปัจจุบนั 

ระดบัการศึกษา เป็นองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บสอนในสถานการศึกษาตามท่ีรัฐกาํหนด 

สถานภาพ เป็นการแสดงถึงสภาพการสมรสหรือไม่ไดส้มรส 

อาชีพ เป็นงานท่ีทาํประจาํและทาํใหบุ้คคลมีรายได ้

รายไดต้่อเดือน เป็นค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงาน 

ปัจจัยทางการตลาดบริการ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกัประเภทโรงแรม 

ประกอบไปดว้ย (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นราคา  (3) ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (4) ดา้นส่งเสริมทางการตลาด (5) 

ดา้นบุคคล (6) ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (7) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ                                      

(2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกัเฉล่ีย

ต่อคืนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโรงแรมในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และอตัราร้อยละ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการ

เลือกท่ีพกัประเภทโรงแรม ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการโรงแรม ค่าสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Χ ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กาํหนดระดบัคะแนน (Likers’ Scale) 5 ระดบั  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ขอ้มูลในส่วนน้ีไดท้าํการเก็บขอ้มูล

จากรายงานการวิจยัท่ีมีผูท้าํไวแ้ลว้รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือท่ี เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิ 

(primary data) เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเลือกใชบ้ริการโรงแรมใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกเก็บเฉพาะนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเขา้พกัในโรงแรมประเภท 3 ท่ีมีจาํนวน 

40 แห่ง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลท่ีไดน้าํไปวเิคราะห์สถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ สถิติ

ท่ีใชคื้อ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลว้

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.5) มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี (ร้อยละ 

39.5) มีระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 61.0) มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน (ร้อยละ 37.3) มีสถานภาพ

โสด (ร้อยละ 57.8) และมีรายไดต้่อเดือน 10,000-30,000 บาท (ร้อยละ 65.5) เม่ือเปรียบเทียบเพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี
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พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกัเฉล่ียต่อคืนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แต่พบวา่ อายแุละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกั

เฉล่ียต่อคืนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่1  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคูข่องอายนุกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมี

ค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืน 

การเลือกท่ีพักท่ีมีค่าใช้จ่าย

บริการเฉลีย่ต่อคืน 
Χ  

อายุ (ปี) 

20-30 31-40 41-50 51-60 ≥61 

20-30 3.16  .472* 

(.003) 

.034 

(.853) 

.705* 

(.003) 

.553 

(.086) 

31-40 2.69   -.438* 

(.024) 

.233 

(.334) 

.061 

(.848) 

41-50 3.13    .671* 

(.010) 

.499 

(.132) 

51-60 2.46     -.172 

(.633) 

≥61 2.63      

*แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่และ P-value ของอายนุกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใช้จ่ายบริการเฉล่ียต่อคืน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 20-30 ปี ( Χ  = 3.16) มี

พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืนแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (Χ  = 2.69) และ

นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 51-60 ปี ( Χ  = 2.46) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ31-40 ปี                   

( Χ  = 2.69) แตกต่างกบันักท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ41-50 ปี ( Χ  = 3.13) (P<0.05) นอกจากน้ี ยงัพบว่าแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ41-50 ปี (Χ  = 3.13) กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาย ุ51-60 

ปี (Χ  = 2.46) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.46 
 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคูข่องระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อพฤติกรรมการ

เลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืน 

การเลือกท่ีพักท่ีมีค่าใช้จ่าย

บริการเฉลีย่ต่อคืน Χ  
ระดบัการศึกษา 

ต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 2.66 

 

 -.339* 

(.028) 

-.466* 

(.030) 

ปริญญาตรี 3.00   -.127 

(.504) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.12    

*แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่และ P-value ของระดับการศึกษาของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบั

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ( Χ  = 2.66) มีพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืนแตกต่างกบั

นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ( Χ  = 3.00) 3.00 และสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ( Χ  = 3.12) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเลือกทีพ่กัประเภทโรงแรม 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางคือเพ่ือนหรือเพ่ือน

ร่วมงาน (ร้อยละ 47.0) มีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืนคือ 500-700 บาท (ร้อยละ 43.5) โดยเฉล่ียใช้

บริการ 1-5 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 57.5) และช่องทางท่ีเลือกจองห้องพกัในคร้ังน้ีคือ เลือกจองดว้ยตนเองท่ีเคาน์เตอร์

โรงแรม (ร้อยละ 31.8) และเวบ็ไซต ์Agent ท่ีเลือกจองคือเวบ็ไซต ์Agoda (ร้อยละ 8.3) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ีคือเพ่ือการพกัผ่อน (ร้อยละ 39.5) มีผูร่้วมตดัสินใจเลือกพกัโรงแรมคือเพ่ือนหรือเพ่ือน

ร่วมงาน (ร้อยละ 40.8) และมีแหล่งรับทราบขอ้มูลโรงแรมจากคาํบอกเล่าจากผูท่ี้เคยมาพกั (ร้อยละ 48.0)  

ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ทีพ่กัประเภทโรงแรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

จากการศึกษา พบวา่ ค่าเฉล่ียโดยรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (Χ  

= 3.92) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.03) 

ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Χ  = 4.00) ดา้นบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Χ  = 4.00) ดา้นผลิตภณัฑ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.99) ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( Χ  = 3.99) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.88) และดา้นส่งเสริมทางการตลาด

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 3.58) แสดงดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชท่ี้พกัประเภท

โรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Χ  S.D. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.99 0.652 มาก 

ดา้นราคา 4.00 0.624 มาก 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 3.88 0.667 มาก 

ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 3.58 0.805 มาก 

ดา้นบุคคล 4.00 0.700 มาก 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.93 0.671 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.03 0.647 มาก 

เฉลีย่รวม 3.92 0.575 มาก 

 

ซ่ึงจากการความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมี

ค่าใช้จ่ายบริการเฉล่ียต่อคืนพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ 0.002 (P = 0.966)โดยค่า

สหสัมพนัธ์แสดงผลว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดหลกัแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัการเลือกท่ีพกั

ท่ีมีค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืน พบวา่ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.033 (P = 0.505), -0.071 (P = 0.158), 

0.042 (P = 0.403), 0.076 (P = 0.129), 0.001(P = 0.979), -0.023(P = 0.654)  และ 0.000 (P = 0.986) ตามลาํดบั โดย

ค่าสหสมัพนัธ์แสดงผลวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรมในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 (1) จากขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดบั

การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี และผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด 

และมีรายไดต้่อเดือน 10,000-30,000 บาท สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วริศรา วาริชวฒันะ และ กุลเชษฐ์ มงคล 

(2556) ซ่ึงพบวา่ ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-

20,000บาท โดยอายแุละระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมีค่าใชจ่้ายค่าบริการท่ีพกั

เฉล่ียต่อคืนแตกต่างกนั และการศึกษาของ สุนทรีย ์ศิริจนัทร์ (2561) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ

ท่ีพกัแบบโอสเทลเขตจงัหวดัเชียงใหม่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี และสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงระดบั

การศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแตกต่างกนั 

 (2) พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบวา่ ส่วนใหญ่มีผูร่้วมเดินทางคือเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไพศาล ทองคาํ (2553) ซ่ึง

พบวา่ มีผูร่้วมเดินทางมาดว้ยกนัมากท่ีสุดคือเพ่ือน และจากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ผูเ้ขา้พกัในโรงแรมในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายบริการท่ีพกัเฉล่ียต่อคืนคือ 500-700 บาท โดยเฉล่ียใชบ้ริการ 1-5 คร้ัง

ต่อปี มีวตัถุประสงค์เพ่ือมาพกัผ่อน และมีผูร่้วมตัดสินใจเลือกพกัโรงแรมคือเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรินทร์ เรือนแกว้ (2553) ซ่ึงพบวา่มีผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวและพกัผ่อน มี

เพ่ือนแนะนาํ และใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อปี และการศึกษาของหทยัชนก นิรันดรไชย (2554) ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวจะ

ชอบมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 4-6 คร้ังต่อปี และเลือกพกัในโรงแรมระดบัสามดาวเน่ืองจากค่าท่ีพกัเฉล่ียต่อ

คืนราคาไม่สูงมากนกั โดยมีเพ่ือนเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ และการศึกษาของ ณัฐธิดา เทพสุทิน (2558) ซ่ึงพบวา่การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพ่ือนหรือแฟน โดยมาเพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ และมีความถ่ีใน

การใชบ้ริการโรงแรม 1-2 คร้ังต่อปี นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิรดี เนติรังษีวชัรา และ อญัรัตน์ 

วิเชียร (2551) ท่ีพบว่าผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่จะเลือกห้องพกัท่ีมีระดบัราคาอยูใ่นช่วง 500-1,000 บาท ในพฤติกรรม

ดา้นช่องทางท่ีเลือกจองห้องพกัในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกจองดว้ยตนเองท่ี

เคาน์เตอร์โรงแรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรินทร์ เรือนแกว้ (2553) ซ่ึงพบวา่พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

มีการจองหอ้งพกัล่วงหนา้และมีวธีิการจองโดยตรงกบัโรงแรม และการศึกษาของหทยัชนก นิรันดรไชย (2554) ท่ี

พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการจากทางโรงแรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

หากเลือกจองผ่านเวบ็ไซต ์Agent ก็จะเลือกจองท่ีเวบ็ไซต ์Agoda ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐธิดา เทพสุ
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ทิน (2558) ซ่ึงพบว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีช่องทางในการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับโรงแรมผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ และการศึกษาของ ศิริมงคล ราชสันเทียะ (2557) ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีเวบ็ไซตท่ี์ผูบ้ริโภคเคยใชบ้ริการจอง คือ Agoda.com  

(3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชท่ี้พกัประเภทโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่รวมทั้ง 7 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงหากพิจารณาตามรายดา้นก็มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากดว้ยเช่นกนั และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัท่ีมี

ค่าใชจ่้ายบริการเฉล่ียต่อคืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรรณเกษม วสันตวิษุวตั (2551) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบริการทุกปัจจยัมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการโรงแรม โดยรวมในอยูใ่นระดบัมาก และการศึกษาของ หทยั

ชนก นิรันดรไชย (2554) ซ่ึงคน้พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดมีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ

โรงแรมอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อคัรเดช เนตรสุวรรณ และคณะ ซ่ึงพบวา่ ระดบั

ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกท่ีพกัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ี ยงั

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วริศรา วาริชวฒันะ และ กลุเชษฐ ์มงคล (2556) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการตดัสินใจในการ

เลือกท่ีพกัแรมโดยรวมมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ท่ีพกัประเภท

โรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัใหมี้การจดัฝึกอบรม

และพฒันาบุคลากรในหน่วยงานใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือรับสมคัร

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเขา้มาช่วยทาํงานในหน่วยงาน เช่น ดา้นการตลาดเพ่ือโปรโมทโรงแรม เป็น

ตน้ เพ่ือการใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาพกัไดเ้กิดความประทบัใจมากข้ึนและบอกต่อบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฤติกรรมเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเพียงอย่างเดียว ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ยเพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างมากข้ึน  

(2) การศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือทาํ Focus group เพ่ือจะไดรู้้ถึงจุดแข็ง 

จุดอ่อน รวมถึงขอ้เสนอแนะในการให้บริการและการพฒันาโรงแรม ทาํให้ธุรกิจโรงแรมสามารถนาํมาปรับใช้

สร้างแผนกลยทุธ์ในการทาํงานเพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการลูกคา้ท่ีจะเขา้มาพกัมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของระหว่างการจดัการองคค์วามรู้และการ

บริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ประชากร คือ บุคลากรของอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จํานวน 281 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่ามีค่าความเช่ือ 0.983วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันในการทดสอบ

สมมติฐาน  

 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการความรู้ด้านการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ด้านการเขา้ถึงความรู้ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้และด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สําหรับการจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ 

ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการบริหารจัดการด้านการจัดองค์กร 

ดา้นการอาํนวยการด้านการประสานงาน และดา้นการจดัทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สําหรับการบริหารจดัการ ด้านการวางแผน 

ดา้นการจดัการทีมงานและดา้นรายงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 

คาํสําคญั: การจดัการองคค์วามรู้ การบริหารจดัการประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to study the associated relationship of knowledge management and  

the management that affected the performance of the personnel in Phranakhon Si Ayutthaya historical park.  

The data were collected by simple random sampling form 281 people. The valuation scale questionnaire, having 

the reliability of 0. 983, was applied as the research instrument.  The collected data were analyzed by frequency, 

percentage, mean, and standard deviation.  While the Pearson’ s correlation coefficient correlation was used for 

the hypothesis test. 

The research found that knowledge  management in the knowledge codification and refinement, 

knowledge accessing, knowledge sharing and learning were related to the performance of the practice personnel 

of Phranakhon Si Ayutthaya historical park. On the other hand, knowledge Identification, knowledge creationand 

acquisition, and knowledge organization were not affected to the performance of the practice personnel of 

Phranakhon Si Ayutthaya historical park.  While, management organization, management administration, 

coordination, and budgeting were relatedtothe performance of the practice personnel of Phranakhon Si Ayutthaya 

historical park.  However, planning, team organization,and report were not affected to the performance of the 

practice personnel in Phranakhon Si Ayutthaya historical park. 

 

KEYWORDS: Knowledge management Management Perfor 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา เป็นองคก์รภาครัฐมีหนา้ท่ีบริหารจดัการงานดา้นโบราณคดี 

งานดา้นโบราณสถาน และส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเพ่ือพฒันาเป็นแหล่งการ

เรียนรู้เชิงประวติัศาสตร์ และรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวมากถึง6.5 ล้านคนเป็นอันดับ 7 ของประเทศ สามารถสร้างรายได ้

จากการท่องเท่ียวใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13,000ลา้นบาท (สาํนกังานสถิติจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2558) z

จากจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้การบริการนักท่องเท่ียวของอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

รวมทั้ งการบริการจดัการมีประสิทธิภาพลดน้อยลงอาทิ  ด้านบุคลาท่ีมีความรู้ในการให้บริการนักเท่ียว ด้าน

งบประมาณในการบริหารจดัการ เป็นตน้ทั้งน้ีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ 

การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเท่ียว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาจึงไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge management)

มาใชใ้นการบริหารงานซ่ึงการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge management)เป็นกระบวนการสร้างจดัระบบเก็บ

ความรู้ท่ีสั่งสมในตวับุคคล หรือองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือการจัดการทรัพยากรความรู้อนัมีค่าท่ีมีอยู่ในตวั

บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รและผูป้ฏิบติังานส่งผลใหก้ารทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน อาจนาํไปสู่วฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง และเพ่ือพร้อมในการถ่ายทอดไปยงับุคคล
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หรือองคก์ารอ่ืน ดว้ยขั้นตอนและวธีิการต่างๆ  เพ่ือสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้ และนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีก

ทั้ งยงัช่วยให้การบริหารจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน ช่วยในการประหยดั

ทรัพยากรในการปฏิบติังาน ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซํ้ าซ้อนลง และทาํให้การปฏิบติังานตามแผนไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็วและบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานการจดัระบบการจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและ

การเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ข้ึนโดยมีเทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยใน

การจดัการความรู้(ชินวฒัน์ ศาสนนนัท์ 2556 : 22)และการจดัการความรู้ จะเกิดข้ึนไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัพฤติกรรม

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองคก์ารประกอบกบัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการ

ตีความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้ําทางให้องค์การรวมทั้ งจาํเป็นต้องมี

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงสําหรับช่วยแนะนาํวิธีประยุกต์ใชก้ารจดัการความรู้ให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดคนเก่งและดีการพฒันาคนการติดตาม

ความกา้วหน้าของคนการดึงคนท่ีมีความรู้ความสามารถไวใ้นหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการในการจดัการองค์

ความรู้ (วจิารณ์พานิช 2548:56) 

จากเป้าหมายท่ีตอ้งการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ

นักท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาว่าการจดัการองคค์วามรู้และการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาหรือไม่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการองค์ความรู้และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ปัจจุบันหลายองค์กรมุ่งเน้นความสําคญัของการบริหารจัดการ และการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์ร 

วิจารณ์พานิช (2548 :5 – 6) ได้อธิบายความหมายของการจดัการความรู้ไวว้่าคือกิจกรรมท่ีซับซ้อน 

และกวา้งขวางในการรวบรวมการจัดระบบการจัดเก็บและการเขา้ถึงข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ข้ึน โดยมี

เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการจดัการความรู้และการจดัการความรู้จะ

เกิดข้ึนได้จําเป็นตอ้งอาศัยพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์การประกอบกับ 

ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการตีความหมายและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํ

ทางให้องคก์ารรวมทั้งจาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงสาํหรับช่วยแนะนาํวิธีประยกุตใ์ชก้ารจดัการ

ความรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคนไม่ว่าจะเป็นการดึงดูด 

คนเก่งและดีการพฒันาคนการติดตามความกา้วหน้าของคนการดึงคนท่ีมีความรู้ความสามารถไวใ้นหน่วยงาน 

เพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) อีกทั้ ง  

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลิตแห่งชาติ (2548 : 5 - 8) ได้กล่าว

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjLrIG5zunSAhUWT48KHcrNClkQFgg5MAg&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2592%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3&usg=AFQjCNGAf9i3_Ti8xganQjTve92IkLtJSA&sig2=saNY3pzZA67wJmpPPCOyfQ
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เก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  ( Change Management Process)  ม า ป ร ะ ยุก ต์ ใ ช้ใ น ก า ร จัด ทํา แ ผ น ก า ร จัด ก า ร ค ว า ม รู้   

(KM Action Plan) เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการปฏิบติังานของบุคลากร

ภายในหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ข้ึน โดยแบ่งขั้นตอนการจดัการองคค์วามรู้ เป็นทั้งหมด 7 ขั้นตอน  

ดงัน้ี1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)  2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (KnowledgeCreation and 

Acquisition)3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement) 5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียน

ความรู้ (Knowledge Sharing)  และ7) การเรียนรู้ (Learning)  

 Luther GulickandLyndalUrwick (1937: 87 - 95) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารงานไว ้7 ดา้น 

เรียกวา่ “POSDCORB” ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวางแผน 2)การจดัองคก์าร 3) การบริหารบุคคล 4) การอาํนวยการ  

5) การประสานงาน 6) การรายงาน และ 7)การงบประมาณ นอกจากน้ี วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2550: 4) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

การบริหาร บางคร้ังเรียกวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบติังานใดๆ ของหน่วยงานของ

รัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน่วยงาน หรือบุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน 

ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่างๆ เช่น 1) การบริหารนโยบาย 2) การบริหารอาํนาจหนา้ท่ี 3) การ

บริหารคุณธรรม 4) การบริหารทีเก่ียวขอ้งกบัสังคม 5) การวางแผน 6) การจดัองค์การ 7)การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์8) การอาํนวยการ 9)การประสานงาน 10) การรายงาน และ11) การงบประมาณ  

Becker and D.Neuhauser(1975:  94)  ได้เสนอตัวแบบจําลองเ ก่ียวกับประสิทธิภาพขององค์กร 

กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ 

และผลผลิตขององคก์ร คือบรรลุเป้าหมายแลว้องคก์รในฐานะท่ีเป็นองคก์รระบบเปิด (Open system) ยงัมีปัจจยั

ประกอบอีก ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี1)หากสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรท่ีมีความซับซ้อนตํ่า 

หรือมีความแน่นอน มีการกาํหนดระเบียบปฏิบติัในการทาํงานขององคก์รอย่างละเอียดถ่ีถว้นแน่ชดัจะนาํไปสู่

ความมีประสิทธิภาพขององคก์รมากกวา่องคก์รท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานยุง่ยากซบัซอ้นสูงข้ึนหรือมีความ

ไม่แน่นอน(2) มีการกาํหนดระเบียบปฏิบติัให้ชดัเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทาํงานท่ีมองเห็นไดมี้ผลทาํให้ประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึนดว้ย3) ผลการทาํงานท่ีมองเห็นไดมี้ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิภาพ (4) หากพิจารณาควบคู่

กนัจะปรากฏว่าการกาํหนดระเบียบปฏิบติัอย่างชดัเจนและการทาํงานท่ีมองเห็นไดมี้ความสัมพนัธ์มากข้ึนต่อ

ประสิทธิภาพมากกว่าตวัแปรแต่ละตวัลาํพงัและยงัเช่ืออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการทาํงานขององค์กร 

ได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรเพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติ 

และทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการบรรลุเป้าหมายได้ ฉะนั้ นโครงสร้างของงานระเบียบปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบติังานจึงมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติั 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนํามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสัมพนัธ์ของการจดัการองคค์วามรู้ และการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา ดงัน้ี 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2157 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 

H0 การจดัการองคค์วามรู้ ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการแบ่งป่ัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

H1การจดัการองค์ความรู้ ดา้นการบ่งช้ีความรู้ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการจดัการ

ความรู้ให้เป็นระบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา 

สมมุติฐานท่ี 2 

H0 การบริหารจดัการมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา 

H1 การบริหารจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 

ปัจจยัด้านการจดัการองค์ความรู้ 

- การบงช้ีความรู้  

- การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  

- การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

- การเขา้ถึงความรู้  

- การแบ่งบนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ 

ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ 

- การวางแผน  

- การจดัองคก์ร  

- การจดัทีมงาน               

- การอาํนวยการ  

-การประสานงาน 

- การรายงาน  

-การจดังบประมาณ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร

อุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1แบบแผนการวจิยั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัการองคค์วามรู้และการบริหารจดัการท่ีส่งผลกบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการ 

 และประสิทธิภาพ เพ่ือใชก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของบุคลากร

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

5.2ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของอุทยานประวัติ

พระนครศรีอยธุยา จาํนวนทั้งส้ิน 281 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559) 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของอุทยานประวติัพระนครศรีอยธุยา จาํนวนทั้งส้ิน 281 คนเน่ืองจากประชากร 

มีขนาดเลก็ ผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรในการวจิยัจากประชากรทั้งหมด  

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษาไดแ้ก่ 

ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบดว้ย 

1)การจดัการองคค์วามรู้ประกอบดว้ย 1.1) ดา้นการบ่งช้ีความรู้ 1.2) ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 1.3) 

ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ1.4) ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ 1.5) ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 1.6) ดา้น

การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้1.7) ดา้นการเรียนรู้ 

2) การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 2.1) ดา้นการวางแผน 2.2) ดา้นการจดัองคก์ร2.3) ดา้นการจดัการ

ทีมงาน2.4) ดา้นการอาํนวยการ 2.5) ดา้นการประสานงาน 2.6) ดา้นการรายงาน 2.7) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ 

ตวัแปรตาม (Dependent variable)คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย1) ด้านการทาํงานสําเร็จตามแผนงานขององค์การ2) ด้านการใช้ทรัพยากร
ประหยดัและคุม้ค่า3) ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานและตรงตามกาํหนดเวลา 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และจากสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

ขั้นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน มาสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  

ซ่ึงประกอบด้วย 1)ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2)ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ 

3)ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และ 4)ความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา และไดข้อความอนุเคราะห์จากมหาวทิยาลยัออกหนงัสือถึงผูท้รงคุณวฒิุ 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของภาษาท่ี

ใช้ในแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (item - objective congruence index: IOC) 

พบว่า ขอ้คาํถามทั้งหมดจาํนวน 61 ขอ้ มีค่าดชันีความ ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป จึงสรุปไดว้่าผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความ

คิดเห็นว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้สามารถนําไปใช้วดัตามวตัถุประสงค์ได้หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นําไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรท่ีไม่ใช่ประชากร จํานวน 30 คน และได้หาค่า 

ความเ ช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  
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(Cronbach, 1984, pp.161) จากการทดสอบ พบว่า ขอ้คาํถามทั้ ง ... ขอ้มีค่าอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

และแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.983 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยคร้ังแรก เก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้าํนวน 

251 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 89.32 และเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมได ้30 ชุด รวมทั้งส้ิน 281 

ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100  

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาตาํแหน่ง 

และเงินเดือนดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอิสระ ด้านการจดัการองค์ความรู้ ด้านการบริหาร

จัดการกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยใช้การวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(Correlation coefficient)  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 281 คน พบวา่ แบ่งเป็นเพศหญิง จาํนวน184 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.48 และเพศชาย จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.52 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.81  

ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 8 คน คิดเป็น              

ร้อยละ 2.85 และระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49 มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งนอ้ยกวา่ 5 

ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 และมากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40  

 ค่าระดบัคะแนนการจดัการความรู้ดา้นการบ่งช้ีความรู้ มีค่าเท่ากบั 3.950 ดา้นการสร้างและแสดงหา

ความรู้ มีค่าเท่ากบั 3.827 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ มีค่าเท่ากบั 3.788 ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรอง

ความรู้ มีค่าเท่ากบั 3.835 ดา้นการเขา้ถึงความรู้ มีค่าเท่ากบั 3.892 ดา้นการแบ่งป่ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 

3.837 และดา้นการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 3.893 

 ค่าระดับคะแนนการบริหารจัดการ ด้านด้านการวางแผน มีค่าเท่ากับ 3.892 ด้านการจัดองค์กร มีค่า

เท่ากบั 3.844 ดา้นการจดัการทีมงาน มีค่าเท่ากบั 3.828 ดา้นการอาํนวยการ มีค่าเท่ากบั 3.837 ดา้นการประสานงาน 

มีค่าเท่ากบั 3.800 ดา้นการรายงาน มีค่าเท่ากบั 3.788 และดา้นการจดัทาํงบประมาณ มีค่าเท่ากบั 3.893 
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ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การจดัการองคค์วามรู้ กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

   ของบุคลากรสาํนกังานอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 คุณภาพการปฏิบัติงาน   

การจัดการองค์ความรู้ สัมประสิทธ์ิ ความคลาดเคล่ือน t  p – Value 

 การถดถอย มาตรฐาน   

 (β) (ε)     

ค่าคงท่ี (a) 0.702 0.142 4.954 0.000*** 

1.ดา้นการบ่งช้ีความรู้ 0.062 0.045 1.392 0.165 

2.ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 0.026 0.034 0.758 0.449 

3.ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 0.018 0.025 0.717 0.474 

4.ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ 0.205 0.060 3.411 0.001*** 

5.ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 0.116 0.056 2.060 0.040** 

6.ดา้นการแบ่งป่ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 0.245 0.065 3.792 0.000*** 

7.ดา้นการเรียนรู้ 0.277 0.055 5.065 0.000*** 

R = 0.824              R2= 0.678            Adjusted R2 = 0.670          SEE = 0.374               F = 82.252 

*ระดบันยัสาํคญั p < 0.100, **ระดบันัยสาํคญั p < 0.050, *** ระดบันยัสาํคญั p < 0.010 
 

จากตารางท่ี 1พบว่า การจดัการองค์ความรู้ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 

ดา้นการแบ่งป่ันแลกเปล่ียนเรียนรู้และดา้นการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 สําหรับการจดัการองค์ความรู้ดา้นการบ่งช้ีความรู้ 

ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05 

 

ตารางที่  2  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   ของบุคลากรสาํนกังานอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 คุณภาพการปฏิบัติงาน   

การบริหารจัดการ สัมประสิทธ์ิ ความคลาดเคล่ือน t  p – Value 

 การถดถอย มาตรฐาน   

  (β) (ε)     

ค่าคงท่ี (a) 0.641 0.134 4.786 0.000*** 

1.  ดา้นการวางแผน 0.073 0.055 1.318 0.189 

2.  ดา้นการจดัองคก์ร 0.194 0.056 3.453 0.001*** 

3.  ดา้นการจดัการทีมงาน 0.021 0.033 0.627 0.531 

4.  ดา้นการอาํนวยการ 0.191 0.064 2.980 0.003** 

5.  ดา้นการประสานงาน 0.116 0.031 3.705 0.000*** 

6.  ดา้นรายงาน 0.010 0.024 0.398 0.691 

7.  ดา้นการจดัทาํงบประมาณ 0.235 0.053 4.451 0.000*** 

R = 0.834              R2= 0.695          Adjusted R2 = 0.687          SEE = 0.365          F = 88.816 

ระดบันัยสาํคญั p < 0.100, **ระดบันัยสาํคญั p  < 0.050, *** ระดบันยัสาํคญั p < 0.010 
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จากตารางท่ี 2พบว่า การบริหารจัดการด้านการจัดองค์กรดา้นการอาํนวยการด้านการประสานงาน 

และดา้นการจดัทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05สําหรับด้านการวางแผนด้านการจัดการทีมงานและด้านรายงาน 

ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

7.อภิปรายผล  

สมมุตฐิานที ่1การจดัการองคค์วามรู้มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

การจดัดา้นการองคค์วามรู้ดา้นการประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ดา้นการเขา้ถึงความรู้ดา้นการแบ่งปัน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมจิตร์ สุวรักษ ์(2554) ไดท้าํการวจิยั 

เร่ือง การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกังานส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง ผลวิจยัพบว่าการจดัการความรู้ดา้นการบ่งช้ีความรู้ 

ดา้นการสร้างและการแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบดา้นการประมวลและการกลัน่กรองความรู้

ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้และดา้นการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของบุคลากรและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวิณี เกษมสิริบุญวฒัน์และธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ(2555)ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการความรู้ดา้นการจดัเก็บความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการ

สร้างความรู้ ด้านการวิเคราะห์และการทาํเหมืองความรู้ด้านการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และด้านการ

ประยกุตใ์ชแ้ละการทาํใหข้อ้มูลถูกตอ้งเท่ียงตรงมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยรวม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมุตฐิานที ่2การบริหารจดัการมีความสมัพนัธ์กบักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

การบริหารจดัการจดัการดา้นการจดัองคก์รดา้นการอาํนวยการดา้นการประสานงานและดา้นการจดัทาํ

งบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปล้ืมใจ ไพจิตร และชาญวิทย ์ทองโชติ(2560) ไดท้าํการศึกษาวิจยั เร่ือง

กระบวนการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและผลิตอาหาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ผลการวจิยัพบวา่  กระบวนการบริหาร ดา้นการรายงาน ดา้นการวางแผนดา้นการประสานงาน ดา้นการบริหารงาน

บุคคล ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการอาํนวยการ และดา้นการจดังบประมาณ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและผลิตอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ข ําสวสัด์ิ และสิทธิเดช สิริสุขะ(2558) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดัเพชรบุรีผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจัยด้านการวางแผนมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

จงัหวดัเพชรบุรีในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการอาํนวยการ ดา้นการบริหารงานบุคคล 

ดา้นการประสานงาน ดา้นงบประมาณ และดา้นการรายงาน 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

2162 

8. ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าการจัดการองค์ความรู้ด้านการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  

ดา้นการเขา้ถึงความรู้ดา้นการแบ่งป่ันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และดา้นการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการจัดการองค์ความรู้  

ดา้นการบ่งช้ีความรู้ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบไม่มีความสัมพนัธ์

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาดงันั้น อุทยานประวติัศาสตร์จึง

ควรมีการส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ขององคก์รใหมี้การประสานความร่วมมือการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

เผยแพร่ความรู้การหาความรู้ใหม่การใชค้วามรู้การประยกุตใ์ชค้วามรู้การสร้างเครือข่ายความรู้การแปลงความรู้

ของบุคคล ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีจะทาํงานร่วมกนัใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 

 อีกทั้ งยงัพบว่าการบริหารจดัการจดัการดา้นการจดัองค์กรดา้นการอาํนวยการดา้นการประสานงาน 

และดา้นการจดัทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาแต่อยา่งไรก็ตามการบริหารจดัการดา้นการวางแผนดา้นการจดัการทีมงาน และดา้นรายงานนั้น

ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรอุทยานประวติัศาสตร์ อุทยานประวติัศาสตร์ 

พระนครศรีอยูธยาควรส่งเสริมให้บุคลลากรมีการจัดทําแผนและเรียนรู้การทาํงานเป็นทีม และกําหนดให ้

มีการรายงานผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
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บทคัดย่อ 

ทรัพยากรมนุษยถื์อไดว้า่มีบทบาทสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดการผลกัดนัให้องคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมให้

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้ นบุคลากรท่ีจะเข้ามาช่วยพฒันาองค์กรให้

ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จนั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ ความรู้ และสร้าง

คุณค่าให้กบัระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร โดยองคก์ร

จะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน และมีการส่งเสริมพฒันาใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารพร้อมท่ีจะ

พัฒนาองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนด ใน

ขณะเดียวกนัองค์กรพร้อมท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ร ดงันั้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ

ผูกพนัต่อองค์การจะปฏิบติังานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานปฏิบติัการ:กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสญัขา

ติไทยแห่งหน่ึง ซ่ึงการศึกษาพบวา่อาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใน

ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในงานดา้นความมัน่คงในงาน มี

ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นองคก์รควรมีมาตรการต่างๆ ท่ีส่งเสริมองคป์ระกอบต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร พนกังานปฏิบติัการ สายการบินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทย 
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Abstract 

 Human resources play an important role in driving the organization to succeed in achieving its goals 

effectively.  Therefore, the personnel who will help to develop the organization for working effectively achieve 

the results must be a competent person, knowledgeable and valuable to the management system which to be able 

to carry out activities to achieve the objectives of the organization. Organizations need to motivate employees, to 

develop the employees' commitment for the organization and the ability to develop the organization for achieving 

the goal and the purpose that the organization determines. At the same time, the organization is ready to preserve 

its valuable personnel.  Human resources with organizational commitment work well for the organization. The 

purpose of this study was to investigate the factors determining organizational commitment of Operational Staffs: 

a case study of a Thai Low- Cost air carrier.  The study found that age, working time, income monthly and the 

working environment (the human relations in the organization, Compensation and welfare and the progress in the 

job security)  were affected organizational commitment was statistically significant.  Therefore, the organization 

should take measures that promote the elements and the efficiency of the workers to be effective for the 

organization to progress. 

 

Keywords: Organizational commitment, Operational Officer, Thai Low-Cost Carrier 

 

1. บทนํา 

 1.1 ปัญหาและความสําคญั 

ปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยี อนัมุ่งพฒันาไปสู่การพฒันาดา้น

ต่างๆ ดว้ยเทคโนโลย ีแต่อยา่งไรก็ตามยงัคงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัและมีค่าท่ีสุด และมีส่วน

สําคญัต่อความอยู่รอดขององคก์ร ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงมีจุดมุ่งหมายท่ี

สาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งรักษาบุคลากรท่ีมีค่าต่อองคก์ร โดยในปัจจุบนัทุกองคก์รเกิดการต่ืนตวัในการสภาวะการ

แข่งขนัท่ีมากข้ึน การดึงดูดบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ใหม้าอยูก่บัองคก์รของตนใหม้ากท่ีสุดเพ่ือใหอ้งคก์รมี

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์ดงักล่าว นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมุ่งเนน้ให้พนกังานเกิด

ความพึงพอใจในองค์กร โดยองค์กรจะมุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เช่น สวสัดิการ โบนัส 

เงินเดือน รวมถึงการเสนอแรงจูงใจในการทาํงานภายนอกตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ เช่น สร้างบรรยากาศภายใน

องค์กรท่ีดีในการทาํงานให้แก่พนักงานในองค์กร และเปิดโอกาสให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม เม่ือองค์กรสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้พนกังานภายในองคก์รจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากข้ึน อนั

นาํไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง โดยเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปของการตระหนกั

ในการทาํงาน ภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในการทาํงาน อนันาํไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์ร 

 ความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร และช่วย

ลดปัญหาการลาออกของบุคลากร จึงถือไดว้่าความผูกพนัในองคก์รมีบทบาทสําคญัท่ีทาํให้เกิดการผลกัดนัให้

องคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพได ้ดงันั้นบุคลากรท่ีจะ
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เขา้มาช่วยพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี ความรู้ ความสามารถ และสร้างคุณค่าให้กบั

ระบบการบริหารงาน เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การสร้างความเจริญเติบโตขององคก์รตอ้งใหค้วามสาํคญักบับุคลากร โดยองคก์รจะตอ้งสร้างแรงจูงใจ

ให้กบับุคลากร และมีการส่งเสริมพฒันาให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร และมีพร้อมท่ีจะพฒันาองค์กร

อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรกาํหนด ใน

ขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งการเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ร ดงันั้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ

ผูกพนัต่อองคก์รจะปฏิบติังานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลง และเกิดความ

พร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์รไดเ้สมือนเป็นครอบครัว 

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมี

ความสําคญัในการพฒันาองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพดาํเนินกิจกรรมภายในองคก์รไดอ้ย่างต่อเน่ือง ในการวิจยั

คร้ังน้ีมุ่งศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานปฏิบติัการ กรณีศึกษา : สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ง

หน่ึง จาํแนกตามลกัษณะ และนาํผลจากการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากร และเพ่ิมความผูกพนัต่อ

องคก์รต่อไปในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

    1) เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานปฏิบติัการของสายการ

บินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทยแห่งหน่ึง 

    2) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานปฏิบติัการของสายการ

บินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทยแห่งหน่ึง 

1.3 ขอบแขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ปฏิบติัการ กรณีศึกษา: สายการบินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทยแห่งหน่ึงท่ีมีจาํนวนพนกังานสายปฏิบติัการจาํนวน 3,472 

คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานปฏิบติัการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้

สูตรของจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อา้งใน   ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555 : 79) ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 

ไดต้วัอย่างจาํนวน 350 คน การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) โดยใชแ้บบสอบถามทาํการ

สอบถามพนักงานปฏิบติัการสายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2561 

โดยผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิงอนุมานโดยวิธี Ordered Logistic Regression 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. วธีิดําเนินงานวจัิย 

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Method) เพ่ือองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ: กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ผูว้ิจัยได้ขอความ

ร่วมมือจากสายการบินในการเขา้ไปเก็บขอ้มูลกบัพนกังานปฏิบติัการ จาํนวน 350 คน ดว้ยตนเองและผูแ้ทนจาก

บริษทัฯ ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งลกัษณะของการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูว้ิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของพนกังานปฏิบติัการ ขอ้มูลจากสายการบินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทยแห่งหน่ึง 350 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการทาํวจิยันั้น ผูว้จิยัไดท้าํการคน้ควา้

จากหนังสือ ตาํรา บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากสายการบินสัญขาติไทยแห่งหน่ึง เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงใชส้ถิติดงัน้ี 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน สายงานหรือฝ่ายในการปฏิบติังาน 

และรายไดต้่อเดือน 

 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย บรรยากาศในการทาํงาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงาน ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจ

ตัวแปรอิสระ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ   

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน และ ฝ่ายงานท่ี

สังกดั 

สภาพแวดล้อมของงาน ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1) การไดรั้บการยอมรับ 

2) มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร  

3) ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

4) ความกา้วหนา้ในงาน 

5) ความมัน่คงในงาน 

6) ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

1) ความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์าร  

2) ความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบาย 

และเป้าหมายขององคก์าร 
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ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องสายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึงประกอบดว้ย ดา้นการสรรหาและ

การคดัเลือกบุคลากร ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นขวญัและกาํลงัใจ และส่วน

ท่ี 4 ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการ สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย 

ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ ดา้นผลผลิต 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้สถิติชั้นสูงด้วยวิธี

วเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุ Ordered Logistic Regression ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3. ผลการวจัิย 

 3.1 ลกัษณะทัว่ไปทางประชากร 
 

ตารางที ่1 แสดงลกัษณะทัว่ไปทางประชากร (n=350) 

คุณลกัษณะข้อมูล (n=350) ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

46.9 

53.1 

 

อายุ 

   อายเุฉล่ีย 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

35.72ปี 

8.0412 

สถานภาพสมรส 

   โสด 

   สมรส 

   หมา้ย 

   หยา่/แยกกนัอยู ่

 

36.6 

63.4 

- 

- 

 

 

ระดับการศึกษา 

   ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

- 

95.7 

4.3 

 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

   ระยะเวลาปฏิบติังานเฉล่ีย 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

7.25 ปี 

4.562 

รายได้ต่อเดือน 

   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  

32,576.47 บาท 

10,345.484 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

   การบริการผูโ้ดยสารภาคพื้น 

   การบริการบนเคร่ืองบิน 

   การปฏิบติัการการบิน (นกับิน) 

   การบริการลานจอด 

 

32.00 

44.57 

10.57 

12.86 
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จากตารางท่ี 1 เป็นการพิจารณาลักษณะทั่วไปทางประชากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพนักงาน

ปฏิบติัการของสายการบินสัญชาติไทยแห่งหน่ึงพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีร้อยละ 53.1 มีอายเุฉล่ีย 35.72 ปี 

ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส ท่ีร้อยละ 63.4 มีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญา

ตรี ท่ีร้อยละ 95.7 ระยะเวลาการปฏิบติังานเฉล่ีย 10.25 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 38,576.47 บาท ส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นพนกังานปฏิบติัการ ฝ่ายการบริการบนเคร่ืองบิน ท่ีร้อยละ 44.57 
 

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มการทาํงานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

คุณลกัษณะข้อมูล (n=350) ค่าเฉลีย่ 

สภาพแวดล้อมของงาน 

   ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

   ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร 

   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

   ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

   ดา้นความมัน่คงในงาน 

   ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

3.81 

4.24 

3.52 

4.15 

3.62 

4.15 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

   ดา้นความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

   ดา้นความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององคก์ร 

4.14 

4.39 

3.89 

 

จากตารางท่ี 2 ท่ีแสดงระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของงานดา้นต่างๆพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

มีความพึงพอใจในดา้นการไดก้ารยอมรับในระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.81 ในดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในองค์กรใน

ระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.24 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการในระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.52 ดา้น

ความกา้วหน้านงานในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.15 ดา้นความมัน่คงในงานในระดบัมากท่ีค่าคะแนน

เฉล่ีย 3.62 และดา้นความปลอดภยัในการทาํงานท่ีระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.15รวมทั้งระดบัความผูกพนั

ต่อองค์กรโดยรวมท่ีระดบัมาก ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.14 หากมองถึงความผูกพนัในองค์กรในแต่ละดา้นนั้น ดา้น

ความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรมีระดับท่ีมากท่ีสุด ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.39 และ   ด้านความเช่ือมัน่ 

ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.89 

3.2 การตรวจสอบความสมัพนัธ์พหุร่วมเชิงเสน้ (Multicolinearity) ของตวัแปรอิสระท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินสญัชาติไทยแห่งหน่ึง 

การตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระแต่ละตวัท่ีจะนาํไปเป็นตวัแปรใน

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาตวัแปรท่ีเหมาะสม

สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ยกวา่ 0.75 หากมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 นัน่หมายความวา่ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระคู่

นัน่จะมีความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาดา้นความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหวา่งคู่ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระพบว่า ตวั

แปรตน้หรือตวัแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากวา่ 0.50 ทุกตวั นัน่หมายถึงตวั

แปรตน้หรือตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนัมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าจึงสามารถใชเ้ป็นตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระใน
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การหาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินสัญชาติ

ไทยแห่งหน่ึงต่อไป 
3.3 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินสญัขาติไทยแห่งหน่ึง ดว้ยการวิเคราะห์ Ordered Logistic 

Regression 
 

ตารางที ่3  แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินสญัขาติไทยแห่งหน่ึง 

ตวัแปรอสิระ Odd Ratio 

เพศ 

   ชาย (กลุ่มอา้งอิง) 

   หญิง 

 

- 

1.0875 

อายุ 1.1217** 

สถานภาพสมรส 

   โสด (กลุ่มอา้งอิง) 

   สมรส 

 

- 

1.0583 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 1.0527*** 

ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรี (กลุ่มอา้งอิง) 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

- 

1.1453 

รายได้ต่อเดือน 1.0003*** 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

   การบริการผูโ้ดยสารภาคพื้น (กลุ่มอา้งอิง) 

   การบริการบนเคร่ืองบิน 

   การปฏิบติัการการบิน )น ั◌กบิน(  

   การบริการลานจอด 

 

- 

1.0874 

1.0563 

1.0245 

ความพงึพอใจสภาพแวดล้อมของงาน 

   ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  

   ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร 

   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

   ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

   ดา้นความมัน่คงในงาน 

   ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

1.1452 

1.0241* 

1.6785** 

1.2453** 

1.1872* 

1.0232 

Sample size 

Prob>chi2 

Pseudo-R2 

Log likelihood 

350 

0.0000 

0.2467 

-545.71539 

*p-value=.10 **p-value=.05 ***p-value=.01 
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัสามารถอธิบายการผนัแปรของความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ไดร้้อยละ 24.67 และผลการ

วิเคราะห์พบว่า อายุของพนักงานปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร

เพ่ิมข้ึน 1.1217 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1217) ระยะเวลาการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี

จะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.0527 เท่า` (ค่า Odd Ratio =1.0527) รายไดต้่อเดือนของ

พนกังานปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.0003 เท่า (ค่า 

Odd Ratio =1.0003) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงานด้านมนุษยสัมพนัธ์ในองค์กรของพนักงาน

ปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 1.0241 เท่า (ค่า Odd 

Ratio =1.0241) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน

ปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรเพ่ิมข้ึน 1.6785 เท่า (ค่า Odd 

Ratio =1.6785) ระดบัความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงานดา้นความกา้วหนา้ในงานของพนกังานปฏิบติัการท่ี

เพ่ิมข้ึนในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.2453 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.2453) 

ระดบัความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มของงานดา้นความมัน่คงในงานของพนักงานปฏิบติัการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละ

หน่วยจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน 1.1872 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1872) 

 

4.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 4.1 อภิปรายผล 

  1) อายุ และระยะเวลาการปฏิบติังาน จากการทดสอบความแตกต่างของระดบัความผูกพนัของ

พนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง จากการวิจยัพบวา่ อายแุละระยะเวลา

การปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของพนกังานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสญัชาติไทยแห่งหน่ึง 

ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hrebiniak 

and Alutto (1978: 557) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้มีอายสูุงจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีน่าสนใจของหน่วยงานมีความคุน้ชิน

และสามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รไดดี้กวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย หรือผูท่ี้มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 

และงานวจิยัของ บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข (2552 : 61-63) พบวา่ ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่มีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยกวา่

ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ และงานวจิยัของ กรกฎ พลพานิช (2551 : 65-66) พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายท่ีุแตกต่าง

กนั จะส่งผลใหบุ้คคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  

 2) รายไดต้่อเดือน จากการทดสอบความแตกต่างของระดบัความผูกพนัของพนักงานปฏิบติัการ: 

กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง จากการวิจยัพบวา่ รายไดต้่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของ

พนักงานปฏิบติัการ: กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองค์กร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hrebiniak and Alutto (1978: 557) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้

มีรายไดสู้งจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของหน่วยงาน และงานวิจยัของ บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข 

(2552 : 61-63) พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่จะมีความผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ และงานวิจยั

ของ กรกฎ พลพานิช (2551 : 65-66) พบวา่ เศรษฐฐานะ ไดแ้ก่ รายไดต้อ้เดือนท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลให้บุคคลมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
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3) สภาพแวดลอ้มของงาน ในภาพรวมลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัของพนกังานปฏิบติัการ: 

กรณีศึกษา สายการบินตน้ทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหน่ึง ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Porter and Steers (1973: 151) ซ่ึงพบวา่ความน่าเช่ือถือ และการ

พ่ึงพาไดข้ององคก์ร    มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัของสมาชิกในองคก์ร กล่าวคือหากสมาชิกรู้สึกวา่องคก์รท่ี

ตนทาํงานอยู่มีความน่าเช่ือถือและมัน่คง พนักงานจะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และมีความรู้สึกผูกพนัต่อ

องคก์ารตามไปดว้ย ส่วนเร่ืองความมัน่คงในการทาํงาน พบวา่ หากองคก์รไม่สามารถสร้างความรู้สึกมัน่คงในการ

ทาํงานภายในองคก์ารได ้ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้พนกังานลาออก หรือโอนยา้ยไปจากองคก์ร หรือไม่อยาก

มาทาํงานโดยการขาดงาน ลางานบ่อย ๆ และงานวิจยัของ นภาเพญ็ โหมาศวิน (2554 : 95-100) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน (งานท่ีทา้ทาย โอกาสกา้วหนา้ การมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน และงานท่ีติดต่อกับผูอ่ื้น) ด้านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการทาํงาน (ทัศนคติของกลุ่มเพ่ือน

ร่วมงาน ความน่าเช่ือถือและพ่ึงพาได้ขององค์กร ระบบพิจารณาความดีความชอบ และความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน) และเม่ือทดสอบเป็นรายดา้น พบวา่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหรือไม่แตกต่างกนั ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับ 2) ดา้นความเช่ือมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 3) ดา้นความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์าร 4) ดา้นความมัน่คงในงาน รวมถึง 5) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่วนลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ี

แตกต่างกนัส่งผลใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

4.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  

4.1.1 อายุและระยะเวลาปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่า

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รจะเพ่ิมข้ึนตามอาย ุและระยะเวลาปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควร

ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีใหม้ากข้ึน สร้างบรรยากาศการทาํงานมีความสมานสามคัคีเห็นอกเห็นใจกนัรักกนัเหมือน

พ่ีนอ้ง สร้างความประทบัใจให้อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั เพ่ือให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รให้

มากข้ึน ดว้ยการส่ือสารให้พนักงานทั้งองคก์รไดท้ราบถึงวตัถุประสงคข์ององค์กร อาจจดัการอบรมหรือสร้าง

กิจกรรมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงเพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัพนกังานไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ทนั

ต่อยคุสมยั จดัสมัมนาหรือกิจกรรมสนัทนาการระหวา่งหน่วยงาน โดยจดักิจกรรมท่ีมุง้เนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมี

ส่วนร่วม เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

4.1.2 รายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะพบวา่ระดบัความผกูพนั

ต่อองคก์รจะเพ่ิมข้ึนรายไดต้่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควรให้ความสาํคญัในเร่ืองน้ีให้มากข้ึน 

การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานจึงป็นส่วนสําคญัในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตังานอนัจะส่งผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์รในท่ีสุด ดงันั้นการใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีเหมาะสมต่อสภาพการทาํงาน ปริมาณงานจึงเป็น

ส่ิงสาํคญัในการรักษาบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า รวมทั้งมีการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัของค่าตอบแทนกบั

องคก์รท่ีเป็นคู่แข่ง หรือองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการลดอตัราการลาออกของบุคลากรไปสู่

องคก์รท่ีเป็นคู่แข่งขนั เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

4.1.3 สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 4 ดา้น คือ 1) ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 3) ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในองคก์ร และ 4) ดา้นความมัน่คง
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ในการทาํงาน ซ่ึงในความเป็นจริงงานทุกดา้นมีความสําคญัเท่าเทียมกนั เพราะงานทุกดา้นจะมีความสัมพนัธ์

เก่ียวเน่ืองกนั และเป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รร่วมกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจึงควรมีความยติุธรรมและยึดหลกั

ธรรมาภิบาลใหม้ากข้ึน ส่งผลให้พนกังานท่ีรักเคารพศรัทธาต่อองคก์าร และมุ่งมัน่ตั้งใจทุ่มเททาํงานเพ่ือองคก์าร

เสียขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ก่อให้เกิดการแบ่งแยก อนัจะทาํให้บรรยากาศการทาํงานภายในองคก์ารการ

ทาํงานไม่ราบร่ืน ไม่เกิดความสามคัคี ประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผลของงานดอ้ยลง ซ่ึงในระยะยาวอาจส่งผลคู่

แข่งขนัอาจแทรกเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งอาจส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รลดลงอีกดว้ย 
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