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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงกับ
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโยธิ นบูรณะ เขตบาง
ซื่ อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรี ยน ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย
พิจารณาจากห้องเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นจับฉลากห้องเรี ยนเพื่อเป็ น
กลุ่มทดลองซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึ กษาบันเทิ ง จํานวน 1 ห้องเรี ยน (36
คน) และกลุ่มควบคุมซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิ ม จํานวน 1 ห้องเรี ยน (37 คน) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิ ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คําในภาษาไทย และ
แบบวัด ความสุ ข ในการเรี ย นรู ้ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
ประกอบด้วย สถิ ติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุ คูณแบบทางเดี ยว (One-Way MANOVA) ผล
การศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนสู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ห้องเรี ยนกลับทาง การศึกษาบันเทิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสุขในการเรี ยน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้หลักภาษามีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในภาษาเพื่อ
นําไปสู่ จุด มุ่ งหมายในการเรี ย นภาษา คื อสามารถสื่ อสารได้อ ย่างถู ก ต้อ งเหมาะสม โดยหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ก ําหนดคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นของนัก เรี ย นที่ สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในสาระหลักการใช้ภาษาไทยโดยเน้นในเรื่ องของคําและการใช้คาํ เป็ นอย่างมาก เพราะ คํา
เป็ นรากฐานสําคัญ ที่ จะทําให้ใช้ภาษาได้อย่างสมบู รณ์ ดังนั้น เพื่ อ ให้การใช้ภ าษาเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ นัก เรี ยนจึ ง
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้เรื่ อง คํา เพื่อที่ จะได้สื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ความสุ ขในการเรี ยนก็
เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่สาํ คัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เพราะนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
จะเรี ยนได้ดีกว่า ดังนั้นกระบวนการเรี ยนการสอนควรมุ่งที่จะพัฒนานักเรี ยนอย่างสมดุล เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
สามารถเลือกเรี ยนและทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข (ลัดดา หวังภาษิต. 2557: 4) อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการสร้าง
ความสุขในการเรี ยนจะเป็ นสิ่ งสําคัญ แต่จากการศึกษาพบว่าผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน หรื อ O-NET (Ordinary National Educational Test) สาระหลักการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2559 เป็ นสาระที่ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่ สุดในรายวิชาภาษาไทย (สถาบันทดสอบทางการศึ กษา
แห่ งชาติ. 2560: 6) สะท้อนถึงปั ญหาเรี ยนภาษาไทยในปั จจุบนั ทั้งนี้ ปัญหาหลักของการเรี ยนหลักภาษาไทย คือ
เรื่ องของการใช้คาํ ซึ่ งนับเป็ นปั ญหาที่แก้ไขยาก อาจเป็ นเพราะการวางกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาที่มากเกินไปหรื อ
เคร่ งครัดเกินไป ทําให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายภาษาไทยและคิดว่าภาษาไทยเป็ นภาษาที่ยาก (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์. 2543:
11-20) ส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่มีความสุ ขในการเรี ยน ขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาช่องทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผลที่
ตามมาก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่ากว่ามาตรฐานและไม่มีความสุขในการเรี ยน
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ด้วยเหตุน้ ี ครู ผสู ้ อนจึงควรค้นหาแนวคิดวิธีการสอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้หลักภาษาไทยอย่างเข้าใจ
และมีความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ยึดหลัก สอนน้อย เรี ยนมาก มุ่งเน้นให้
นักเรี ยนรักและสนุกกับการเรี ยนรู ้และเกิ ดความรู ้สึกอยากเรี ยนรู ้ต่อไปตลอดชีวิต โดยครู ตอ้ งมีทกั ษะที่จะทําให้
นักเรี ยนรักการเรี ยนรู ้ สนุ กกับการเรี ยนรู ้ หรื อกระตุน้ ให้อยากเรี ยนรู ้ต่อไปตลอดชีวิต (วิจารณ์ พานิ ช. 2556: 11;
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2558: 4-5) วิธีการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทาง
โดยเป็ นแนวคิดทางการจัดการศึกษาที่ กาํ ลังได้รับความสนใจและมีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั ทั้งนี้ ห้องเรี ยน
กลับ ทาง (Flipped Classroom) มี ล ัก ษณะของการจัด การเรี ย นการสอนที่ ก ลับ รู ป แบบของการเรี ยนที่ ค รู เป็ น
ศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน จากที่เคยให้นกั เรี ยนเรี ยนเนื้ อหาที่โรงเรี ยนและกลับไปทําการบ้านที่บา้ น เปลี่ยน
มาเป็ นการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาที่บา้ น และมาทําการบ้านที่โรงเรี ยน กล่าวคือครู จะจัดเนื้ อหาไว้ในเว็บไซต์
หรื อบล็อกต่าง ๆ ซึ่ งทําเป็ นรู ปแบบของวิดีทศั น์ เพื่อให้นักเรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองที่ บา้ น และเมื่อนักเรี ยนมา
โรงเรี ยน การเรี ยนในห้องเรี ยนจะเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจ เช่น การทํากิจกรรมต่าง ๆ การ
ทําแบบฝึ กหัด การเล่นเกม หรื อกิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งการเรี ยนแบบนี้เป็ นการเรี ยนแบบกลับทางจากแนวคิดแบบเดิมที่
ต้องเรี ยนเนื้ อหาที่โรงเรี ยนและนํางานกลับไปทําต่อที่บา้ น โดยให้เรี ยนเนื้ อหาที่บา้ นด้วยตนเอง แล้วนํางานหรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่โรงเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนซึ่งครู จะเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและชี้แจงในประเด็น
คําตอบที่เกิดขึ้น ช่วยให้นกั เรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาที่โรงเรี ยนในการเรี ยนเนื้ อหา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่า โดย
การแปลงเนื้ อหาความรู ้ไปเป็ นสาระหรื อความเข้าใจที่ เชื่ อมโยงกับโลกหรื อกับ ชี วิตจริ ง ซึ่ งช่ วงเวลาฝึ กหัดนี้
นักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือจากครู (วิจารณ์ พานิช. 2556: 20-21 และสุรศักดิ์ ปาเฮ. 2556: 3)
นอกจากนี้ ยงั มี แนวคิ ดทางการจัดการเรี ยนรู ้ ท่ี น่าสนใจอี กแนวคิ ด คื อ แนวคิ ดการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
การศึ กษาบันเทิ ง (Edutainment) ซึ่ งมาจากคําว่า การศึ กษา (Education) และ ความบันเทิ ง (Entertainment) เป็ น
ลักษณะของการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสนุกสนานและสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานจากการผสมผสาน
สื่ อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการดัดแปลงเนื้อหาภายในให้เหมาะสมกับนักเรี ยน ช่วยสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ที่ผ่อนคลายด้วยสิ่ งบันเทิง นอกจากนี้ การศึ กษาบันเทิงยังเป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงที่ นกั เรี ยนประสบ
ด้วยตนเอง ด้วยหลักการการเรี ยนอย่างกระตือรื อร้น การช่วยเหลือกัน การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง การเล่น
และการมีส่วนร่ วม โดยสอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ของเด็กนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่วจิ ารณ์ พานิช (2555.
3-4) กล่าวว่า การร่ วมมือและความสัมพันธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของทุกกิจกรรม ความสนุกสนานและการเล่นเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการเรี ยนรู ้ การศึกษาบันเทิงจึงช่วยจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน มีความสุ ขในการ
เรี ยน และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับ การศึ ก ษาบัน เทิ งที่ มี ต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ข ในการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษา และเป็ นแนวทางให้แก่ ครู อาจารย์แ ละผูท้ ี่ ส นใจ ได้นําไปปรั บ ใช้กับ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยหรื อวิชาอื่น ๆ ที่ใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนให้ดียง่ิ ขึ้นไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นภาษาไทยและความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงกับวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเดิม

3. สมมติฐานในการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้ น

-

ตัวแปรตาม

วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม

-

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ภาษาไทย
ความสุขในการเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง แบบ Pretest – Posttest Control Group Design เป็ นวิจัยที่ มีกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60-61)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ที่ ศึกษาในโรงเรี ยนโยธิ น
บู รณะ เขตบางซื่ อ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร จํานวน 428 คน กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เขตบางซื่ อ จังหวัด กรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 แผนการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ห้องเรี ยน ใช้วิธีการสุ่ ม กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย
พิจารณาจากห้องเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นจับฉลากห้องเรี ยนเพื่อเป็ น
กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 37 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
5.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ 2 วิธี ได้แก่
- วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
- วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย
- ความสุขในการเรี ยน
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
5.4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง จํานวน 4 แผน
ได้แก่ เรื่ องคําไทยแท้และคํายืมจากภาษาต่างประเทศ ชนิ ดของคํา การสร้างคํา และความหมายของคํา รวม 13
คาบ คาบละ 50 นาที ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ การตรวจสอบคุณภาพโดยหาดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 0.5 ซึ่ งถื อ ว่า มี ค วามสอดคล้อ ง รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ต าม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.4.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม จํานวน 4 แผน ได้แก่ เรื่ องคําไทยแท้
และคํายืมจากภาษาต่างประเทศ ชนิ ดของคํา การสร้างคํา และความหมายของคํา รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที ใช้
เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ การตรวจสอบคุณภาพโดยหาดัชนี ของความสอดคล้องกันระหว่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่นอ้ ย
กว่า 0.5 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทั้งปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง คําในภาษาไทย ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพโดยหาดัชนี ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้
เกณฑ์ค่าดัชนี ความสอดคล้องไม่นอ้ ยกว่า 0.5 ซึ่ งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทั้งปรับปรุ งรายการที่เหมาะสมตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช้ มี ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 -0.80 ค่าอํานาจ
จําแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.52 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 0.71 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
5.4.4 แบบวัดความสุ ขในการเรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนามาจาก
มาตรวัดความสุขในการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ สําราญ สิ ริภคมงคล (2556) ซึ่ งอยู่
ในรู ปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท มีองค์ประกอบ 4 ด้าน จํานวน 49 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ
โดยหาดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนี ที่ไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่ งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทั้ง
ปรับปรุ งรายการตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช้มีความเชื่อมัน่ โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์
แอลฟา (α– Coefficient) เท่ากับ 0.94 แปลผลว่า มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูงโดยสามารถนําไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและวัดความสุ ขในการเรี ยนก่อนการ
เรี ยน (Pretest) ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง แล้วสอนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงและแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
สอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่ อเสร็ จสิ้ น การสอนได้ท ดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและวัด
ความสุ ขในการเรี ยนหลังการเรี ยน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง
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คําในภาษาไทยและแบบวัดความสุ ขในการเรี ยนรู ้สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายฉบับเดี ยวกับที่ ใช้
ทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
5.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติพ้นื ฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA)

6. สรุ ปผลการวิจัย

เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยน
ระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม ดังตารางที่ 1 พบว่ากลุ่ม ทดลองมี ค่ าเฉลี่ ยของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนเพิ่มขึ้นสู งกว่ากลุ่มควบคุมโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมต่างกัน 3.63 และ 0.71 ตามลําดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิง มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนเพิ่มขึ้นสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ การเพิ่มขึ้นของคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนี้ เป็ นการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรื อไม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขใน
การเรี ยน จําแนกตามประเภทของกลุ่มและการวัด
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความสุ ขในการเรี ยน

กลุ่มทดลอง (N = 36)
T1
T2
𝑥𝑥̅
𝑥𝑥̅
SD
SD
13.08
3.96 17.33 3.85
3.68
0.29
4.52 0.34

กลุ่มควบคุม (N = 37)
T1
T2
𝑥𝑥̅
𝑥𝑥̅
SD
SD
10.22 2.82 13.70 3.85
3.71
0.57
3.81 0.55

จากการทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ของเมตริ กซ์ความแปรปรวน (Homogeneity of Covariance Matrices)
โดยใช้สถิติ Box’s M เป็ นสถิติในการทดสอบ พบว่า เมตริ กซ์ของความแปรปรวนร่ วมของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน (Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06) และเมื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของความ
แปรปรวนของตัวแปรในแต่ละตัวแปรตามระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระด้วย Levene’s Test ผลการทดสอบพบว่า
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนมีความแปรปรวนที่แตกต่างกันในแต่ละวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = .03 , p = .86 และ F = 1.68 , p = .20 ตามลําดับ) และเมื่อ
ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรตามโดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัว แปรตามระหว่า ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (Approx. Chi-Square = 204.94 , df = 2 , p = .00) ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ของการทดสอบความ
แปรปรวนตัวแปรพหุนาม
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการพิจารณาตามรายตัวแปร พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 1 , F = 16.21 , p = .00) อีกทั้งความสุ ขในการเรี ยนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 1 , F = 43.89 , p = .00) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุข
ในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม
Effect
วิธีการ
จัดการ
เรี ยนรู ้

Multivariate Tests
Pilai’s Trace

Value
.43

F
26.00*

Hypothesis df
2.00

Error df
70.00

p-value
.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

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

p-value

16.21

.00

43.89

.00

Test of Between-Subjects Effects
แหล่งความ
แปรปรวน
วิธีการ
จัดการ
เรี ยนรู ้

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
240.52
1
240.52
เรี ยนภาษาไทย
ความสุ ขในการเรี ยน
9.21
1
9.21
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
1053.73
71
14.84
ความคลาด
เรี ยนภาษาไทย
เคลื่อน
ความสุ ขในการเรี ยน
14.90
71
.21
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รวมทั้งหมด
18817.00
73
เรี ยนภาษาไทย
ความสุ ขในการเรี ยน
1285.17
73
Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06
Lervene’ Test :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย F = .03 , p = .86
ความสุ ขในการเรี ยน 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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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง ในหัวข้อผลของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับ การศึ ก ษาบัน เทิ งที่ มี ต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ข ในการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุ ขในการเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึ กษา
บันเทิง หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานในการ
วิจยั และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของรัฐพล ประดับเวทย์ (2560: 39-47) ที่ พบว่า นิ สิตรายวิชาชี พครู ที่เรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับทาง ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับเทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาศูนย์การศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้สาํ หรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา โดยเรี ยนด้วยตนเองกับสื่ อศึกษา
บันเทิ งที่ สร้ างขึ้ น ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพื่อการศึ กษา และรายการโทรทัศน์ ผลการวิจยั พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีทศั นคติต่อ
ศูนย์ศึกษาบันเทิงอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนได้ เนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้
1. การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ การศึ ก ษาบัน เทิ ง มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย น
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ดว้ ยตัวเองตามทักษะ ความรู ้ ความสามารถและสติปัญ ญาของแต่ละคน โดยใช้ส่ื อการ
เรี ยนรู ้ ที่ผสมผสานความบันเทิ งที่ ครู จัดให้ผ่านสื่ อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายประเภท ทําให้นักเรี ยนเกิ ดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนที่มากขึ้นกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม อีกทั้งการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึ กษาบันเทิ งยังเป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้นอกชั้นเรี ยนอย่าง
อิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งแตกต่างจากการเรี ยนแบบเดิ มที่ ครู จะเป็ นผูป้ ้ อนความรู ้ ให้นักเรี ยนใน
ลักษณะของครู เป็ นศูนย์กลาง สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556: 30-34) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 7-8) ที่ได้กล่าว
ว่าห้องเรี ยนกลับทางช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตลอดเวลา โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลให้นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึ กษาบันเทิ งมีผลสัมฤทธิ์ และเกิ ดความสุ ขในการเรี ยนที่ มากกว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเดิม
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงมีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยที่นกั เรี ยนไม่มีความรู ้สึกเครี ยดและเบื่อหน่ายจากการ
เรี ยน ทําให้นัก เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่ าง ๆ จากความสนุ ก โดยมี ข้ นั ตอนในการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ ส่งผลให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสุ ขในการเรี ยนที่สูงขึ้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้น
เพิ่ม พูน ประสบการณ์ ขั้น ที่ 3 ขั้นสํารวจรอบรู ้ ขั้น ที่ 4 ขั้น จัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ แบบรื่ น เริ ง ขั้นที่ 5 ขั้น
สร้างสรรค์หรรษา และขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล การจัดการเรี ยนรู ้ท่ี สอดแทรกความบันเทิ ง นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
ภายใต้บรรยากาศของความสนุ กสนานจากการผสมผสานสื่ อและกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ได้รับการดัดแปลงเนื้ อหา
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ภายในให้เหมาะสม ทําให้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ผ่อนคลายด้วยสิ่ งบันเทิ ง มีความสนุ กสนาน เป็ นการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ตรงที่นกั เรี ยนประสบด้วยตนเอง การนําการศึกษาบันเทิงมาใช้เสริ มในการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้
การจัด การเรี ยนรู ้ น้ ั นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ณั ฐ กานต์ ภาคพรต (2557: 161-171) ที่ ไ ด้นํา
การศึกษาบันเทิงมาใช้ร่วมกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเพื่อส่ งเสริ ม
ความฉลาดทางอารมณ์ดว้ ย I-DU-EQModel ผลการวิจยั พบว่าความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ฯ สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามการเรี ยนการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ฟรานเซสกา และคณะ (Francesca; et al. 2012: 13771385) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา : การสร้างความรู ้
ด้วยตัวเองผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบการศึกษาบันเทิ งสําหรับการเรี ยนทฤษฎีความอลวน ผลการวิจยั พบว่าการ
จัด การเรี ยนรู ้ แ บบการศึ ก ษาบัน เทิ งสําหรั บ การเรี ยนทฤษฎี ค วามอลวน ช่ ว ยเพิ่ ม ศัก ยภาพในการเรี ยนรู ้ แ ละ
แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ทําให้นักเรี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิงช่วยให้นกั เรี ยน มีความสุขในการเรี ยน และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับทางเป็ นฐาน ครู ตอ้ งหมัน่ ตรวจสอบนักเรี ยนว่าได้
ศึ กษาวีดิทัศน์มาก่ อนการเรี ยนหรื อไม่ เนื่ องจากถ้านักเรี ยนไม่ได้ดูวีดิทศั น์มาก่อน นักเรี ยนอาจจะยังไม่เข้าใจ
เนื้อหาจึงทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนได้ ทั้งนี้ครู อาจใช้การเสริ มแรงทางลบ เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยแจ้งนักเรี ยนล่วงหน้าว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ดูวดี ิทศั น์มา จะต้องแยกไปเรี ยนนอกชั้นเรี ยน หรื อต้องทําใบ
งานเพิ่ม เพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ดูวดี ิทศั น์มาก่อนในครั้งต่อไป
(2) วีดิทศั น์ที่ครู สร้างโดยใช้แนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงแล้วให้นกั เรี ยนได้ไป
ศึกษาด้วยตนเอง ต้องกระชับและไม่ยาวมากเกินกว่า 20 นาที ถ้าเนื้อหาในเรื่ องที่ครู บรรยายในวีดิทศั น์มากอยูแ่ ล้ว
ครู ค วรนําตัว อย่างมาอธิ บ ายในชั้น เรี ย นแทน และบรรยายเฉพาะประเด็ น สําคัญ เพราะวีดิ ทัศน์ จะได้ไม่ ยาว
จนเกินไป นอกจากนี้ การนําเพลงมาใช้ในวีดิทศั น์ ครู ควรเลือกทํานองเพลงที่ เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน และ
เป็ นเพลงที่นกั เรี ยนรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี เพราะนักเรี ยนจะได้คุน้ เคยกับทํานองเพื่อที่จะร้องแบ่งจังหวะได้ถูกต้อง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) จากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง ทํา
ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสุ ขในการเรี ยนสู งขึ้นกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิม ดังนั้นครู ควร
นําการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีเนื้ อหากับเวลาเรี ยนไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือมี
เนื้ อหาที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนรู ้เป็ นจํานวนมากแต่เวลาที่เรี ยนในชั้นเรี ยนมีนอ้ ย ครู สามารถนําการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ไป
ประยุกต์ใช้ได้ ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและมีความสุขในการเรี ยนมากขึ้น
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(2) ควรมี การศึ กษาวิจยั โดยนําการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิ ดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึ กษา
บันเทิ ง ไปใช้ควบคู่กบั วิธีการจัดการเรี ยนรู ้หรื อเทคนิ คการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อให้กิจกรรมในชั้นเรี ยนมีความ
หลากหลายมากขึ้นและเกิดการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
(3) ควรมีการศึกษาโดยนําการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึ กษาบันเทิ ง
ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี สามารถส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดทักษะและพฤติกรรมใดได้อีก เพื่อนําไปใช้ใน
การแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรี ยนต่อไป เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เนื่องจากนักเรี ยนจะต้องรับชมสื่ อที่ครู
จัด ไว้ให้ และนําสื่ อ การเรี ยนรู ้ ม าแบ่ งปั น กับ เพื่ อ นในกลุ่ มที่ ครู ส ร้ างไว้ให้ ทัก ษะความริ เริ่ ม สร้ างสรรค์แ ละ
นวัตกรรม เนื่องจากนักเรี ยนต้องสร้างสรรค์สื่อการเรี ยนรู ้ข้ ึน หรื อทักษะด้านความร่ วมมือ การทํางานเป็ นทีม และ
ภาวะผูน้ าํ เนื่องจากกิจกรรมในชั้นเรี ยนส่วนใหญ่นกั เรี ยนจะได้ทาํ กิจกรรมกลุ่ม
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (CIRC) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ยนวัดควนอิ น ทร์ นิ มิ ตร สังกัด สํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพัท ลุ ง เขต 1 จํา นวน 1 ห้ อ งเรี ย น มี นั ก เรี ย น 12 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ (3) แบบประเมินการอ่านจับใจความ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อทดสอบ
สมมติ ฐาน โดยใช้สถิติที่ไม่ใช่ พารามิ เตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจัย
พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จากการจัด การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ(CIRC) คิ ดเป็ นร้ อยละ 84.5 อยู่ในระดับ ดี ม าก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่
กําหนดไว้ และ (2) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น รายวิช าภาษาไทย เรื่ อ ง การอ่ านจับ ใจความ ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การอ่านจับใจความภาษาไทย
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาไทยเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาติ เป็ นสมบัติ ท างวัฒ นธรรมอัน ก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ นเอกภาพและ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิ จธุรกิ จการงานและการดํารงชีวิตร่ วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุข และเป็ นเครื่ องมื อในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู ้ ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการนําไปใช้ในการพัฒ นาอาชี พ ให้มีค วามมัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิ จ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเป็ น
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเพื่อนําไปใช้ในชี วิตจริ ง โดยประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟั ง การดู
และการพูด สาระหลักการใช้ภ าษา และสาระวรรณคดี และวรรณกรรม ซึ่ งในการจัด การเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตร นอกจากจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ยังมีจุดเน้นสําคัญอีก
หลายประการ เช่ น การใช้ภาษาเพื่อทําความเข้าใจเรื่ องราว การจับใจความของเรื่ องที่ อ่าน การใช้ภาษาในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน เป็ นต้น ดังนั้น การเรี ยนรู ้ภาษาไทยจึงเป็ นทักษะการใช้ภาษาที่ตอ้ งฝึ กฝนให้เกิด
การชํานาญ หากผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้ภาษาดังกล่าว จะช่วยให้สามารถรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนรู ้ได้ดี สามารถเลือกใช้
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คําเพื่อเรี ยบเรี ยงความคิด ความรู ้ได้เหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพทางกฎเกณฑ์
ความหมาย กาลเทศะและบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ในโรงเรี ยนวัดควนอินทร์ นิมิตร สํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพัทลุง เขต 1 โดยเฉพาะนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2560 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า มีคะแนนเฉลี่ย 74.57 เมื่อเทียบกับเป้ าหมายของโรงเรี ยนวัดควนอินทร์นิมิตร ที่กาํ หนด
ไว้ร้อยละ 75 ตํ่ากว่าเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ (โรงเรี ยนวัด ควนอิ น ทร์ นิ มิ ตร,2560) และจากกการรายงานการพัฒ นา
คุณภาพทางการศึกษาโรงเรี ยนวัดควนอินทร์นิมิตร พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 2 มาตรฐานที่
5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และมีทกั ษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 อยูใ่ น
ระดับ คุณ ภาพพอใช้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ รอบแรกในมาตรฐานที่ 5 พบว่า สถานศึ กษาไม่มีการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อมูลดังกล่าวทํา
ให้ทราบถึงปั ญ หาที่ เป็ นปั จจัยสําคัญ เกี่ ยวกับ การเรี ยนการสอนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4
เกี่ยวกับตัวครู ใช้วธิ ีการสอนแบบเดิม ๆ ยึดครู ผสู ้ อนเป็ นจุดศูนย์กลาง ขาดเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ใช้กิจกรรมเดี่ยว
หรื อกิจกรรมทั้งชั้นเรี ยนในการเรี ยนรู ้ ด้านนักเรี ยนมีปัญหาในด้านการอ่าน คือ อ่านหนังสื อช้า อ่านไม่ออกและ
สรุ ปสาระสําคัญใจความของเรื่ องที่อ่านไม่ได้ จําหลักเกณฑ์ในการจับใจความสําคัญไม่ได้ เป็ นเพราะขาดทักษะ
พื้นฐานในการสรุ ปสาระสําคัญในเนื้อหาที่เรี ยนรู ้ไม่เข้าใจไม่สามารถรวบยอดความรู ้ความคิดได้ จึงเป็ นสาเหตุให้
ผูเ้ รี ยนไม่อยากอ่านหนังสื อจึงไม่มีนิสัยรักการอ่าน และส่ วนหนึ่ งมีสาเหตุมาจากการสอนที่ขาดความหลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของตัวผูเ้ รี ยน จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนวัดควนอินทร์นิมิตร ประกอบ
กับการศึ กษาวิธีจดั การเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถทางภาษาไทย โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ
(CIRC) ซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่คละความสามารถของนักเรี ยน ร่ วมกันเรี ยนรู ้เป็ นทีมและคู่ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสรู ้ผลของ
การเรี ยนรู ้ ทันที จากการทดสอบย่อย ซึ่ งจะเป็ นการช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ มีปัญ หาทางการอ่านในภาษาไทยของ
นักเรี ยน ซึ่งวิธีการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยของโรงเรี ยนวัดควนอินทร์นิมิตรได้ดี
เนื่องจากนักเรี ยนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ หลายด้านทั้งทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ดังนั้น นักเรี ยนแต่ละคนมีความสามารถใช้ภาษาไทยไม่เท่าเทียมกัน และ เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนให้แต่ละคน
ได้ช่วยเหลือกันตามศักยภาพ มีความเข้าใจในพื้นฐานของแต่ละคน และเป็ นการแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนซึ่ งจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
จากความเป็ นมาและความสําคัญการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (CIRC) มาปรับใช้ในการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรี ยน ระดับชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัด ควนอิ น ทร์ นิ มิ ต ร เพื่ อนําผลการศึ กษามาเป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หา และ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนใน เรื่ องการอ่าน ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่าน
จับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)
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3. สมมติฐานในการวิจัย

(1) นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) อยูใ่ นระดับดีมากขึ้นไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(CIRC)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
เรื่ อง การอ่านจับใจความ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดี ยว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)
โดยผลที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดควน
อินทร์ นิมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 12 คน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X

เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)
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5.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
โรงเรี ยนวัดควนอินทร์ นิมิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มี
นักเรี ยน 12 คน
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มี จาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ(CIRC)
ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) และระยะที่ 3
วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ประเภท ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับ ใจความ ได้ดาํ เนิ นการสร้ างจาก
การศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื้ อหาและแนวคิดของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จนนํามาสู่ การกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 3 หน่ วยการเรี ยน จํานวน 17 ชั่วโมง จากนั้น นําเสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ผลการประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23
(2) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าภาษาไทย เรื่ อ ง การอ่ านจับ ใจความ ได้
ดําเนินการสร้างโดยกําหนดโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยเรื่ อง การอ่านจับ
ใจความ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับนักเรี ยน
กลุ่มเดียวกัน จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยเรื่ อง การอ่านจับใจความ เสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective
Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ตรวจสอบแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.32 –
0.81และค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.48 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตรโลเวท (Lovett) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
(3) แบบประเมินการอ่านจับใจความ ได้ดาํ เนิ นการสร้างแบบประเมินการอ่านจับใจความ โดยมี
ประเด็นในการประเมิน 4 ข้อ ได้แก่ การตอบคําถามจากเรื่ องที่อ่าน ใคร ทําอะไร ที่ ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร บอก
ความสําคัญของเรื่ องที่อ่าน บอกข้อคิดจากเรื่ องที่ อ่าน และ แสดงความคิดเห็ นจากเรื่ องที่ อ่าน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ไปเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพื่อประเมินความ
ถูกต้องเหมาะสม ได้ค่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบประเมินการอ่านจับใจความ และ
แบบทดสอบวัด ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ส ร้ างขึ้ น โดยนําเครื่ อ งมื อ ดัง กล่ าวไปใช้กับ ประชากร คื อ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดควนอินทร์ นิมิตร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
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5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การค้นหา การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) คิดเป็ นร้อยละ 84.5 อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาํ หนด
ตารางที่ 2 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC)
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สอบก่อน
เรี ยน (30)
18
21
25
23
20
19
18
16
18
20
17
18

คะแนนระหว่างเรี ยน
อ่านจับ
รวม
ใจความ
(50)
(20)
9
27
12
33
13
38
11
34
10
30
8
27
9
27
7
23
12
30
11
31
10
27
13
31

ร้อยละ
54.0
66.0
76.0
68.0
60.0
54.0
54.0
46.0
60.0
62.0
54.0
62.0

สอบหลัง
เรี ยน (30)
24
26
29
27
26
25
25
23
24
26
24
25
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนหลังเรี ยน
อ่านจับ
รวม
ใจความ
(50)
(20)
16
40
18
44
19
48
18
45
17
43
16
41
16
41
15
38
15
39
18
44
17
41
18
43

ระดับ
ร้อยละ
80.0
88.0
96.0
90.0
86.0
82.0
82.0
76.0
78.0
88.0
82.0
86.0
84.5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าภาษาไทย เรื่ อ งการอ่ านจับ ใจความ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ
ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 84.5
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการ
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test)
และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
12
12

คะแนนเต็ม
30
30

μ
13.83
38.90

σ
2.55
3.67

di

z

12.42

.000*

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อน
การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (CIRC) จากผลการทดลองพบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น รายวิช า
ภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (CIRC)
อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 84.5 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ(CIRC)ได้ผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็ นระบบผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ ก
ปฏิ บตั ิ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง และได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเมื่ อมี ขอ้ บกพร่ องทุ กครั้ง จึ งทําให้นักเรี ยนมี
ความรู ้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) เป็ นวิธีการสอนที่คละความสามารถของนักเรี ยน
ร่ วมกันเรี ยนรู ้เป็ นทีมและคู่ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสรู ้ผลของการเรี ยนรู ้ทนั ทีจากการทดสอบย่อย ซึ่ งจะเป็ นการช่วยเหลือ
นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการอ่านในภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธิดา ทิพย์สุข (2556) ศึกษาการพัฒนาผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค CIRC ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึนอยูใ่ นระดับดีมากร้อยละ 85.3
7.2 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาไทย เรื่ อง การอ่านจับใจความ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (CIRC) พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อน
การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนแต่ละคนมีความสามารถใช้ภาษาไทย
ไม่เท่ าเที ยมกัน และ เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนให้แต่ละคนได้ช่วยเหลื อกันตามศักยภาพ มี ความเข้าใจใน
พื้นฐานของแต่ละคน และเป็ นการแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนซึ่ งจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั งานวิจยั ของกรุ ณา ปางวิภาค (2556) ศึ กษาการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 รายวิชาภาษาไทย ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค CIRC กับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ4R ผลการวิจยั พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผูส้ อนต้องจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยนให้เหมาะสมกับการทํากิ จกรรมกลุ่มเพื่อที่ จะให้
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนได้ช่วยเหลือและร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้
(2) ครู ผูส้ อนต้องมีการจัดเรี ยงลําคับเนื้ อหาตามขั้นตอนการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ (CIRC) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(CIRC) ในระดับชั้นอื่นๆและ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ และดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ให้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู
ในสถานศึ กษา สังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่ น จํานวน712 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
Krejcie & Morgan เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ นสัดส่ วน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายโดยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation )
ผลการวิจยั พบว่า
1. บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่ นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด คือ ด้านบทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
รองลงมาคือ ด้านบทบาทในการบริ หารงบประมาณและการเงิ น ส่ วนด้านที่มีการปฏิบตั ิต่ าํ สุ ดคือ ด้านบทบาท
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีแรงจูงใจสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้าน
การยกย่องนับถือส่วนด้านที่มีแรงจูงใจตํ่าสุดคือ ด้านลักษณะของงาน
3. บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึ กษา
จังหวัดขอนแก่น มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อยูใ่ นระดับปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู , 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 studentcentered 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับอาชีวศึกษา นับได้วา่ มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 กล่าวถึง การอาชีวศึกษาเป็ นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังพลในด้านวิชาชีพ
ระดับฝี มื อ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี รวมพลังเป็ นการยกระดับการศึ กษาวิชาชี พให้สูงขึ้ นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนําความรู ้ ในทางทฤษฎี อนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาเพื่อการศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถในทางปฏิบตั ิและมีสมรรถนะเต็มสามารถนําไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผูป้ ฏิ บัติหรื อประกอบอาชี พโดยอิ ส ระ(พระราชบัญญัติอ าชี วศึ กษา พ.ศ.2551)อาชี วศึ กษาได้รั บ การ
กล่าวถึงมากขึ้น เมื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได้รับการส่งเสริ มและมีอตั ราการ
ขยายตัว แรงงานที่ตอ้ งการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2555) อาชีวศึกษามี
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ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีอิทธิพลต่อความมัน่ คงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (กฤษมันต์
วัฒนาณรงค์, 2554)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีบทบาทในการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา จัดโครงสร้างสถานศึกษา
และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ มีทกั ษะความคล่องตัวในการบริ หารงานด้านวิชาการ การบริ หารงานบุคลากร การ
บริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานทัว่ ไป สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร และส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรในการจัดทําวิจยั จัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อก่ อประโยชน์ให้กบั สถานศึ กษา สร้างความร่ วมมื อ
ระหว่างสถานศึ กษากับชุมชน เพื่อพัฒนาการศึ กษาให้มีคุณภาพ (ณัฐธยาน์ โพธิ์ ชาธาร, 2553) โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาเป็ นบุคคล ซึ่ งมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ สามารถควบคุม และดูแลการดําเนิ นงานการบริ หารจัดการภายใน
สถานศึ กษาให้บรรลุตามแผนและเป้ าหมายที่ วางเอาไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (วงษ์เดื อน ทองคํา, 2556) ซึ่ งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อันประกอบด้วย 1. บทบาทในการบริ หารงานบุคคล 2.
บทบาทในการบริ หารงบประมาณและการเงิ น 3. บทบาทเกี่ ยวข้องกบการประกันคุณภาพทางการศึ กษา 4.
บทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 5. บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู (ธีระ รุ ญเจริ ญ, 2546) จะ
เห็ นได้ว่า บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นับว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อองค์กร ที่ จะตัดสิ นใจในการพัฒนา
และนําพาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เดินหน้า เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ในสภาพปั จจุบนั แรงจูงใจของบุคลากรทางการศึ กษายังอยู่ในระดับไม่มากเท่าที่ ควรอันเห็ นได้จาก
ปั ญหา การลาออกของบุคลากรทางการศึ กษา การขาดความมัน่ คงและก้าวหน้าในการทํางาน ประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของบุคลากรทางการศึกษายังไม่สูงเท่าที่ควรอันเนื่ องมาจากขาดความกระตือรื อร้นและความตั้งใจใน
การทํางานรวมไปถึงปั ญหาอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลมาจากแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ชลดา สมัครเกษตรการ (2559) ทําการศึกษา แนวทางส่ งเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 42 ผลการวิจยั พบว่า สภาพแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 โดยรวมมีสภาพ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยเหตุน้ ี คุณภาพการทํางานของบุคลากรที่ จะทําให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมายได้น้ นั ต้องอาศัยการบริ หารจัดการองค์กร ซึ่ งหมายถึงมีแรงจูงใจในการทํางานซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มี
ความสําคัญในการทํางานของบุคลากร เนื่ องจากบุคลากรแต่ละคนมีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อหวังได้เงินเดือน
สู งขึ้นเป็ นค่าตอบแทน แต่บางคนอาจมีความต้องการทางด้านจิตใจที่ได้เข้าไปทํางานร่ วมกันหรื ออาจได้ตาํ แหน่ง
สูงขึ้น ซึ่งแรงจูงใจทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน แต่ถา้ หากบุคลากรในองค์การได้รับแรงจูงใจ
ที่ เหมาะสมจะช่วยให้บุคลากรมีความกระตือรื อร้น เกิ ดความร่ วมมือกันในการทํางาน สามารถทําให้บรรลุถึง
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะที่เป็ นหัวหน้าสถานศึกษาซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ และบทบาทสําคัญใน
การบริ หารและสําคัญต่อองค์กรในลักษณะที่ เป็ นศูนย์รวม ที่ แสดงออกในบทบาทต่างๆ รวมไปถึงการสรรหา
บุคคลที่ดีที่สุดในการเข้าร่ วมทํางาน ตลอดจนสามารถทําให้บุคคลหรื อเจ้าหน้าที่ในองค์กรร่ วมมือกันปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานให้เกิ ดแก่บุคลากรในองค์กรหรื อหน่ วยงานของตน ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึ งมีหน้าที่ ในการบริ หารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ผบู ้ ริ หารต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้ นการบริ หาร

1795

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากรทุ กๆฝ่ ายใน
องค์ก ร เพื่ อ แสดงให้เห็ นถึ งความมั่นคงความเจริ ญ ก้า วหน้า ของบุ คลากร ซึ่ ง จะเห็ นได้ว่า บทบาทผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิ การคุรุ
สภา (2546) ได้กาํ หนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (2548) ในหมวด 2
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้
ขวัญ และกํา ลัง ใจสร้ า งโอกาสให้ ข ้า ราชการครู ใ ห้พ ัฒ นาได้ทุ ก สถานการณ์ และสอดคล้อ งกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับการให้ขวัญกําลังใจและสร้าง
แรงจูงใจ โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีทศั นคติในเชิงบวกกับผูร้ ่ วมงาน มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน สร้าง
ความเชื่ อมัน่ และความเข้าใจกับฝ่ ายต่างๆ ให้ความสําคัญในการพยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่ ผลงานของทีมงานและยกย่องให้รางวัล
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะพนักงานราชการ (ครู ) ในสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่น จึ งมี
ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศอันจะนําไปสู่การส่งเสริ ม หรื อปรับปรุ ง
แก้ไข เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปร X

ตัวแปร Y

บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2546)
1. บทบาทในการบริ หารงานบุคคล
2. บทบาทในการบริ หารงบประมาณและการเงิน
3. บทบาทเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา
4. บทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
5. บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู

แรงจูงในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา
Herzberg (1959)
1.ความสําเร็ จของงาน
2.การยกย่องนับถือหรื อการยอมรับ
3.ลักษณะของงาน
4.ความรับผิดชอบ
5.ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จํานวน 11 สถานศึกษา
รวมจํานวนทั้งสิ้น 712 คน
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จํานวน 11สถานศึกษา
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejie& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
254 คน และทําการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็ นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปร X คือ บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่น
ตามกรอบของ ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2546) ได้แก่ 1. บทบาทในการบริ หารงานบุ คคล 2. บทบาทในการบริ หาร
งบประมาณและการเงิน 3. บทบาทเกี่ยวข้องกบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 4. บทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 5. บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ตัว แปร Y คื อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ในสถานศึ ก ษาสัง กัด อาชี ว ศึ ก ษาจังหวัด
ขอนแก่น ตามกรอบของ Herzberg (1959) ได้แก่ 1) ความสําเร็ จในการทํางาน 2) ความมัน่ คงในการทํางาน 3)
การย่อมรับนับถือ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จํานวน
5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการบริ หารงานบุคคล บทบาทในการบริ หารงบประมาณและการเงิน บทบาทเกี่ยวข้อง
กบการประกันคุณภาพทางการศึกษา บทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บทบาทในการพัฒนา
วิชาชีพครู ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (RatingScale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 5 ระดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในสถานศึ กษา สังกัดอาชี วศึ กษา
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ความสําเร็ จของงาน การยกย่องนับถือหรื อการยอมรับ ลักษณะของงาน
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความก้า วหน้า ในตํา แหน่ ง การงาน ลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า
(RatingScale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 5 ระดับ
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. สร้างแบบสอบถาม และนําร่ างแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
อิ สระเพื่อตรวจสอบรายละเอี ยดของข้อคําถามในด้านเนื้ อหา ภาษาและความถูกต้องและนําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุ งแก้ไข
3. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
4. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อ คํา ถามกับ นิ ย ามศัพ ท์เ ฉพาะ(Index of Item – Objective Congruence : IOC) เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
(Validity)และปรับปรุ งแก้ไข ซึ่งแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
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5. นําแบบสอบถามฉบับปรับปรุ งแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน ในเขตพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนํามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach,1990 อ้างถึงใน ทิพยา กิจวิจารณ์ , 2557:166) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.88
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ เพื่ อ ขออนุ ญ าตและขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไปยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเขตอําเภอเมืองและอําเภอในจังหวัดขอนแก่น
จากนั้นนําไปดําเนินการจัดทําข้อมูลสําหรับการวิจยั เก็บข้อมูลได้แบบสอบถามคืน 249 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 98
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ ขอ้ มูลแรงจู งใจในสถานศึ กษา สังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่ น โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นใช้การวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายโดยวิธีของเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation )

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และลําดับที่ของบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมและรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5

บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
บทบาทในการบริ หารงานบุคคล
บทบาทในการบริ หารงบประมาณและการเงิน
บทบาทเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา
บทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู
รวม

1798

X

3.58
3.63
3.42
3.64
3.54
3.57

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D.
แปลผล
.36
มาก
.41
มาก
.42
ปานกลาง
.43
มาก
.42
มาก
.29
มาก

ลําดับที่
3
2
5
1
4
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จากตารางที่ 2 พบว่าบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดอาชี วศึกษาจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =3.57, S.D.= .29) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด คือ ด้านบทบาทในการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ( X =3.64, S.D. = .43) รองลงมาคือ ด้านบทบาทในการบริ หารงบประมาณ
และการเงิน ( X =3.63, S.D.= .41) ส่วนด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าํ สุดคือ ด้านบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ( X =3.42, S.D.= .42)
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และลําดับที่ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมและรายด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ความสําเร็ จของงาน
ในการยกย่องนับถือ
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตําแหน่ งการงาน
รวม

ข้อที่
1
2
3
4
5

X

3.14
3.60
3.09
3.65
3.23
3.34

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D.
แปลผล
.26
ปานกลาง
.26
มาก
.33
ปานกลาง
.45
มาก
.26
ปานกลาง
.20
ปานกลาง

ลําดับที่
4
2
5
1
3

จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติง านของครู ใ นสถานศึ ก ษา สัง กัด อาชี ว ศึ ก ษาจังหวัด
ขอนแก่ น ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D.= .20) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้า นที่ มี
แรงจูงใจสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ( X =3.65,S.D. = .45) รองลงมาคือ ด้านการยกย่องนับถือ( X =3.60,
S.D.= .26) ส่วนด้านที่มีแรงจูงใจตํ่าสุดคือ ด้านลักษณะของงาน ( X =3.09,S.D.= .33)
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X
*
**

Y1
.720**
.427**
.103
.327**
.189**
.492
แทน
แทน

Y2
.319**
.422**
.136*
.376**
.592**
.519**

Y3
.727**
.104
.140*
.043
.463**
.402**

Y4
.176**
.336**
.148*
.322**
.719**
.479**

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Y5
.712**
.153**
.102
.099
.609**
.459**

Y
.736**
.389**
.173**
.313**
.712**
.645**

ระดับ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (X)กับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ใ น
สถานศึกษา (Y) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลาง (r = .645) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาตัว
แปรบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในแต่ละด้าน (X1 , X2,, X3 , X4 , X5 ) กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สถานศึ กษา (Y) พบว่า ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสู งสุ ดคื อ บทบาทในการบริ หารงานบุ คคล (X1) กับ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู (Y) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (r = .736) รองลงมาคือบทบาทในการ
พัฒนาวิชาชีพครู (X5) กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา (Y) มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก
(r = .712) ส่ วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์ต่าํ สุ ดคือ บทบาทเกี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา (X3)
กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู (Y) มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย (r = .173) ซึ่งทุกค่ามีความสัมพันธ์กนั
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นพบว่า ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นผูม้ ี บทบาทในการกําหนดนโยบายของสถานศึ กษา จัด
โครงสร้างสถานศึ กษา และเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ มีทกั ษะความคล่องตัวในการบริ หารงานด้านวิชาการ การ
บริ ห ารงานบุ ค ลากร การบริ ห ารงานงบประมาณ การบริ ห ารงานทั่ว ไป การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึ กษากับชุมชน การสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร ส่ งเสริ มสนับสนุ นพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อก่อประโยชน์ให้กบั สถานศึกษาและเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์ และพรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ (2557) ได้ทาํ การวิจยั บทบาท
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะผูเ้ รี ยนสู่ การเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ในสังกัด
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 4 จัง หวัด ปทุ ม ธานี ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องจากในปั จจุบนั ครู มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนื อจาก
ภาระงานสอนเป็ นจํานวนมากทําให้ครู มีความเหนื่ อยล้าในการปฏิ บัติหน้าที่ ลักษณะของภาระงานที่ ได้รับ
มอบหมายไม่ตรงกับความรู ้ความสามารถและความถนัด การประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับสภาพที่
เป็ นจริ ง ครู ไม่ได้รับการยอมรั บนับถื อ จากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ังคับบัญชาจึ งส่ งผลทําให้แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู อยูใ่ นระดับที่ไม่สูงเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลดา สมัครเกษตรการ และสายทิตย์
ยะฟู (2558) ได้ทาํ การวิจัยแนวทางส่ งเสริ มแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของครู ในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจยั พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของครู ใน
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 42 โดยรวมมี สภาพแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้เนื่องจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
1800
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ฐานะที่เป็ นหัวหน้าสถานศึกษาซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ และบทบาทสําคัญในการบริ หารและสําคัญต่อองค์กรใน
ลักษณะที่ เป็ นศูนย์รวม ที่ แสดงออกในบทบาทต่างๆ รวมไปถึงผูบ้ ริ หารจะต้องสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจ
ตลอดจนสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรหรื อหน่วยงานของตน ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
จึงมีหน้าที่ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ผบู ้ ริ หารต้องใช้การ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารเข้ามาช่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างแรงจูงใจ ความพึงพอใจขวัญและ
กําลังใจให้กบั บุคลากรทุกๆฝ่ ายในองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมัน่ คงความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากร ซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วาสนา เต่าพาลี (2559) ได้ทาํ การวิจยั บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับปั จจัยจูงใจในการทํา
ผลงานทางวิ ช าการของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี ผลการวิ จัย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับปั จจัยจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการของครู ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาปทุมธานี พบว่าในภาพรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับ มาก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการดูแลให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจในด้านลักษณะของงานโดยการมุ่งเน้นการมอบหมาย
งานที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของครู และบุคลากร
(3) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับบทบาทการบริ หารงานบุคคลและบทบาทการพัฒนา
วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่ องบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการแก้ไขปั ญหาและปั จจัยที่นาํ ไปสู่ความสําเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน
(2) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการสร้างแรงจูงใจของ
ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดอื่นหรื อสถานศึกษาที่อื่นๆต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดียง่ิ จาก ดร.จิรวัฒน์
วรุ ณโรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ ได้สนับสนุ นช่วยเหลือ ตรวจสอบ แนะนําแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จนทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ ีเป็ นอย่าง
ยิ่ง ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูส้ อน ในสถานศึ กษา สังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดขอนแก่นที่กรุ ณาตอบ
แบบสอบถาม ให้ความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล คุณค่า และประโยชน์ของการ
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ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ขอมอบบูชาแด่คุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสแก่ผวู ้ จิ ยั
ได้ภาคภูมิใจในความสําเร็ จของตนตามศักยภาพที่มี อันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรู ปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ แฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรียนสั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา 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
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(3) ศึกษาทักษะปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน (4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นอนุ บ าลสงขลา จํานวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ ม เครื่ องมื อการวิจัย
ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (4) แบบ
ประเมินทักษะการปฏิ บตั ิงาน (5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ของใช้พาเพลิน ชุดที่ 2 สนุกกับ
ของเล่น แต่ละชุดประกอบไปด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใบกิจกรรม สื่ อ และการประเมินผล มีประสิ ทธิ ภาพ
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อยูใ่ นระดับมากที่สุด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3)
ผลการฝึ กทักษะปฏิ บตั ิงานของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี (4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทักษะปฏิบตั ิ งานประดิษฐ์

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยีให้ป ระสบความสําเร็ จ
จําเป็ นต้องคํานึ งถึงคุณลักษณะการสอนที่ดีและกลวิธีการเรี ยนการสอนที่ใช้ท้ งั โสตทัศนูปกรณ์ และกระบวนการ
นั้นคือการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ สอดคล้องกับสภาพชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยนและให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถโดยจัดให้มีการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มี ความคิดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการกลุ่ม และจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผูเ้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิจริ งควบคู่ทฤษฎี การเรี ยนการสอนจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสู ตรต้องการเน้นครู ผสู ้ อนให้เป็ นผูร้ ู ้จกั
แก้ปัญหาและพัฒ นาวิธีการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2552,
น. 204-205)
สําหรับโรงเรี ยนอนุ บาลสงขลา มุ่งเน้นพัฒนา ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานในการ
ทํางานที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู ้เกี่ยวกับการดํารงชี วิต การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น
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แนวทางในการประกอบอาชี พ รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข มีสังคมในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม เน้นการปฏิบตั ิจริ งจนเกิดความ
มัน่ ใจ ภูมิใจในผลสําเร็ จของงาน เพื่อให้คน้ พบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง จากการ
จัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในปี ที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและทักษะในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของโรงเรี ยน
ที่ต้ งั ไว้ พบว่ามีปัญหาเนื่ องมาจากครู ผูส้ อนขาดประสบการณ์ ไม่มีความสามารถเฉพาะด้านในการสอน ขาดสื่ อ
และนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้งวิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของครู น้ ันจะใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่าการสอนแบบภาคปฏิบตั ิ
จากเหตุ ผลดังกล่ าว ผูว้ ิจัยในฐานะครู ผูส้ อนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จึงได้จดั ทําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์
โรว์ เพื่อช่ วยแก้ปัญ หาให้กับผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิ จกรรมในการเรี ยนรู ้ อย่างมี ระบบ โดยมี ลาํ ดับ ขั้นตอนการสอน 5
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1ขั้นเลียนแบบ ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือกระทําตามคําสัง่ ขั้นที่ 3 ขั้นกระทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นที่
4 ขั้นแสดงออกขั้นที่ 5 ขั้นการกระทําอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยหวังว่าจะทําให้นกั เรี ยนมีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงาน
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
2 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
3 เพื่อศึ กษาทักษะปฏิ บตั ิ งานของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอนทัก ษะ
ปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุ
แผนภาพที
จยั พและ
เหลือใช้ กลุ่ 1่มกรอบแนวคิ
สาระการเรี ยดนรูในการวิ
้การงานอาชี
เทคโนโลยี สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3

ทักษะปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน

ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของ
แฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ซึ่งเป็ นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Design)) แบบแผนการวิจยั one group Pre-test Post-test
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
(1) ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนอนุบาล
สงขลา สังกัดเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 จํานวน 7 ห้องเรี ยน จํานวน 223 คน
(2) กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ผูว้ ิจยั ทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรี ยน จํานวน 33 คนโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์
โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
4.3.2 ตัวแปรตาม
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(2) ทักษะเครื่ องมือปฏิบตั ิงาน
(3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ประกอบด้วย
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1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 ของใช้พาเพลิน ชุดที่ 2 สนุกกับของเล่น
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์เรื่ องงานประดิ ษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยน เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ใช้สาํ หรับทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิงานด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิ บัติของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนิ นการทดลองโดยใช้เวลา 17 ชัว่ โมง ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 9
แผน เวลา 15 ชัว่ โมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน 2 ชัว่ โมง มีลาํ ดับดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
2. ให้นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่ อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน
25 ข้อ
3. ดําเนิ นการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ จํานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 ของใช้พาเพลิน และชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 สนุกกับของเล่น
4. หลังจากเรี ยนจบในแต่ล ะชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แล้ว ผูว้ ิจัยสรุ ป ผลการประเมิ น ทักษะการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน จํานวน 7 รายการ จากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ องงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้
ได้แก่ กระถางปลูกต้นไม้ ที่ คน่ั หนังสื อ ขวดใส่ กระดาษทิ ชชู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 เรื่ องงานประดิ ษฐ์
ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ หน้ากากแฟนซี เซียมซีเสี่ ยงทาย กะลาก๊อก ก๊อก โดยในแต่ละเรื่ องนั้นให้ผเู ้ รี ยน
เลือกประดิษฐ์ชิ้นงานเพียง 1 ชิ้น
5. เมื่ อเรี ยนครบทุ กชุ ดกิ จกรรมแล้ว ให้นักเรี ยนทุ กคนทดสอบหลังเรี ยน จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน 25 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนด้วยชุด
กิจกรรมมา จํานวน 10 ข้อ หลังจากที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 ชุดแล้ว ใช้
เวลา 1 ชัว่ โมง
6. ตรวจสอบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ สรุ ปคะแนน
ทักษะปฏิบตั ิงาน แล้วนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.วิเคราะห์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์
โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
2.วิเคราะห์ ข ้อ มู ล การเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ยนโดยใช้ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3โดยการหาค่าเฉลี่ย และการใช้สถิติทดสอบค่าที
(t – test )
3. การวิเคราะห์ ทกั ษะปฏิ บตั ิงานด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างมีข้นั ตอน
ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้และประสบการณ์เดิม
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม
มีการอธิบายขั้นตอนในการฝึ กปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน
มีภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสนําเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม
มีโอกาสนําเสนอผลงานและร่ วมกันประเมินผลของตนเองและผูอ้ ื่น
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปขั้นตอนด้วยตนเอง
ผูเ้ รี ยนได้จดั เตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนในการวางแผนปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ใช้วธิ ีการวัดผลประเมินผลเพือ่ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนนําผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
รวม
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(X)

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.00
4.33
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
4.33
4.67
5.00
4.67
4.67
4.67
4.33
4.69

0.00
0.58
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.31

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการผลการพัฒนาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน ในภาพรวม
� = 4.69 , S.D. = 0.31) จึ งทําให้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี ร ะดับ คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด (X
�
ประสิ ทธิภาพ ผลการวิเคราะห์แต่ละรายการปรากฏว่า มี 6 รายการที่ผเู ้ ชี่ยวชาญลงความเห็นในระดับมากที่สุด (X

= 5.00 , S.D. = 0.00) คือ ข้อที่ 3 เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ข้อที่ 5 ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม
ข้อที่ 6 มีการอธิบายขั้นตอนในการฝึ กปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน ข้อที่ 7 มีภาพประกอบที่เข้าใจได้ง่าย ข้อที่ 8 ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสนําเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม และข้อที่ 11 ผูเ้ รี ยนได้จดั เตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
Pretest
Posttest

N
33
33

คะแนนเต็ม
25
25

(X)
18.15
21.39

S.D.
2.85
2.55

df
32

t
9.42

Sig.
0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการการเปรี ยบเทียบของคะแนนสอบก่อนเรี ยนกับคะแนนสอบหลังเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทักษะปฏิบตั ิงานด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายการประเมิน

X

1. การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
2. การวางแผนการทํางาน
3. การปฏิบตั ิงานตามลําดับขั้นตอน
4. ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงาน
5. ปฏิบตั ิงานเสร็ จทันเวลา
6. การเก็บวัสดุอุปกรณ์และการทําความสะอาดสถานที่
7. การประเมินผลงาน
ค่ าเฉลีย่ รวม

2.67
2.70
2.60
2.76
2.55
2.52
2.63
2.63

ระดับทักษะปฏิบัติงาน
แปลผล
S.D.
0.48
ดี
0.47
ดี
0.50
ดี
0.44
ดี
0.50
ดี
0.49
ดี
0.49
ดี
0.48
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาทักษะปฏิบตั ิงานด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนทักษะปฏิ บัติข องแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุ เหลื อใช้ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ขอ้ ที่ 4 ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงาน มี รองลงมา
ได้แก่ขอ้ ที่ 2 การวางแผนการทํางาน
1809
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายการประเมิน

1. ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
2. การนําเสนอเนื้อหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ
3. ภาพประกอบในชุดกิจกรรมมีความสวยงาม
4. ภาพประกอบสามารถสื่ อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อหา
5. กิจกรรมในแบบฝึ กกิจกรรมมีความน่าสนใจ
6. รู ปเล่มของชุดกิจกรรมมีความสวยงาม
7. ชุดกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
8. คู่มือการใช้งานชุดกิจกรรมมีส่วนชี้แนะหรื อให้ความช่วยเหลืออันเป็ น
ประโยชน์เมื่อผูเ้ รี ยนต้องการ
9. ชุดกิจกรรมสามารถ ใช้งานได้ง่าย และสะดวกในการเรี ยนรู ้
10. ระยะเวลาในการศึกษาชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน

(X )

(S.D.)

4.64
4.70
4.58
4.82
4.39
4.30
4.76
4.33

0.49
0.47
0.50
0.39
0.50
0.47
0.44
0.48

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.55
4.27
4.53

0.51
0.45
0.47

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทักษะปฏิ บตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ภาพประกอบสามารถสื่ อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อหา รองลงมาได้แก่ขอ้ ที่ 7 ชุดกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน

6. อภิปรายผล

1. จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ เรื่ องงาน
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาขึ้นผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างเป็ น
ระบบ มีวธิ ี การที่เหมาะสม กล่าวคือ เริ่ มจากวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุจากการเรี ยนการสอน บันทึกปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นขณะทําการสอน ศึกษาหลักสู ตรและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการ
เรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เลือกเนื้ อหาที่ เหมาะสม ศึ กษาเกี่ ยวกับองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อนํามาจัดทําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของ
แฮร์โรว์ เรื่ องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 2 ชุด
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ เรื่ องงานประดิ ษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้เนื่องมาจากในการทําวิจยั ได้มีการศึกษาหลักสูตร
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง กําหนดเนื้ อหาวิชา หน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิของแฮร์
โรว์ มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีใบความรู ้เรื่ องงานประดิ ษฐ์เพื่อใช้เป็ นความรู ้เป็ นพื้นฐานในการ
ทํางาน มี ใบกิ จกรรมเพื่ อให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บัติชิ้นงาน และมี ใบงานการตอบคําถาม เพื่อเป็ นการทบทวน
ความรู ้ที่เรี ยนมา นอกจากนี้ กิจกรรมยังช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรี ยน จึง
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณ เอก อึ้งเสื อ (2555) ที่วา่
การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในงานประดิ ษฐ์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั Crosley ( 2007) พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอน
มีผลการเรี ยนสูงกว่าการสอนแบบปกติ
3. ผลการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของแฮร์ โรว์ เรื่ อ งงานประดิ ษ ฐ์จากวัส ดุ เหลื อใช้ มี ทักษะปฏิ บัติงานอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของ Harrow, (1972, pp.96-99) ซึ่ งทําให้
นักเรี ยนมีโอกาสฝึ กอย่างมีระบบขั้นตอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ระบุไว้ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
เลียนแบบ ขั้นที่ 2 การลงมือกระทําตามคําสั่ง ขั้นที่ 3 การกระทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขั้นที่ 4 การแสดงออก
และขั้น ที่ 5 การกระทําอย่างเป็ นธรรมชาติ ทําให้ นัก เรี ย นมี โ อกาสการฝึ กซํ้า ๆ กัน หลายครั้ งจนเกิ ด ความ
คล่องแคล่วและความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับกฎแห่ งการฝึ กปฏิบตั ิ (Low of Exercise) ของธอร์ น
ไดร์ โดยการปฏิบตั ิจริ ง และสอดคล้องงานวิจยั ของกีรติกร ขัติวงศ์ (2557) ได้วิจยั รู ปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของ
แฮร์ โรว์ เรื่ องขนมไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปในทิ ศ
ทางบวก อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทัก ษะปฏิ บัติ ข องแฮร์ โ รว์ เรื่ อ งงานประดิ ษ ฐ์ จ ากวัส ดุ เหลื อ ใช้ มี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้
เนื่ องมาจาก ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทําขึ้น มีองค์ประกอบที่ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน การนําเสนอ
เนื้อหาง่ายต่อการทําความเข้าใจ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม มีการใช้รูปแบบการสอนให้
นักเรี ยนปฏิ บัติจ ริ ง ขั้น ปฏิ บัติ เองโดยที่ ไม่ ต ้องดู แบบจากครู จนกระทั่งปฏิ บัติ อ ย่างถู ก ต้อ งสมบู รณ์ มี ค วาม
คล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ ว ราบรื่ นและด้วยความมัน่ ใจ จนกระทัง่ กระทําอย่างเป็ นธรรมชาติ เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
และทําให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้น ได้ช่วยเหลือกันในการประดิษฐ์ชิ้นงาน เกิดความภาคภูมิใจที่
ได้มี ส่วนในการร่ วมกันอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อม โดยการนําวัสดุ เหลื อใช้ประดิ ษฐ์เป็ นชิ้ นงานเพื่ อ
นํามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และยังพัฒนาชิ้นงานไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์ จึงทําให้นักเรี ยนเกิดความพึงพอใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ริยา โล่คาํ (2554) พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิ ดของแฮร์ โรว์ที่มีต่อการประดิ ษฐ์ห มวกจากวัสดุ เหลื อใช้อยู่ในระดับมากในระดับมาก และงานวิจยั ของ
Crosley (2007) พบว่า การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วย
ชุดการสอนสูงกว่าการสอนแบบปกติ
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
(1) การนําชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิ ของแฮร์ โรว์ไปใช้
ครู ผสู ้ อนควรศึกษา คู่มือครู เพื่อจะได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการสอน และศึกษาใบกิจกรรม สื่ อการ
สอน จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน
(2) รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ ครู ผูส้ อนควรนําไปใช้ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ในรายวิชาอื่นๆ ที่เรี ยนโดยการใช้ทกั ษะปฏิบตั ิงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมี ก ารพัฒ นาชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรู ป แบบการสอนอื่ น ๆ เช่ น บทเรี ย นสําเร็ จ รู ป
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(2) ควรนํารู ปแบบวิธีการเรี ยนรู ้หรื อเทคนิคอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
นําไปใช้ในงานวิจยั ต่อไป
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นโยบายที่ นําประเทศไทยจากยุค 3.0 สู่ ยุค 4.0 ทําให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างฉั บพลัน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนวิถีชีวติ ในการเรี ยนรู ้และการทํางาน ครู และนักศึกษาครู เป็ นผูม้ ีบทบาทโดยตรง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถก้าวผ่านไปอย่างเข้มแข็งท่ ามกลางพลวัตการเปลี่ ยนแปลงนี้ บทความเรื่ องนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนานักศึกษาครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ และนําเสนอฐานความรู ้ที่
ช่วยพัฒนานักศึกษาครู ในการศึ กษาไทยยุค 4.0 ซึ่ งพบว่า ฐานความรู ้สําคัญในการพัฒนานักศึกษาครู มีหลายด้าน
ได้แ ก่ ด้านคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านการใช้ปั ญ ญา ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ ด้านการคํานวณ ด้านการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย ด้านการใฝ่ รู ้และ
การพัฒนาวิชาชีพ และด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
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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

การศึกษายุค 4.0 เป็ นความพยายามของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
จะปรับ ตัวให้สอดรั บ กับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ มุ่งเปลี่ ยนเศรษฐกิ จแบบเดิ มไปสู่ เศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู งขึ้นสู่ กลุ่มประเทศที่ มีรายได้สูงซึ่ ง
สามารถลดการพึ่งพาและความเหลื่อมลํ้าต่างๆได้ ภายใต้นโยบายนี้ รัฐบาลจึงต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ด้วยการยกระดับนวัตกรรม สร้างสังคมที่ มีจิตวิญญาณของผูป้ ระกอบการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครื อข่ า ย รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ภายในเข้ า กั บ เศรษฐกิ จ โลก (สื บค้น เมื่ อ 30 ก.ย. 2561 จาก
htpp://www.doithai.com) โดยเหตุน้ ี จึ งนําไปสู่ ลกั ษณะการศึ กษาที่ ควรพัฒนาหลายด้าน ซึ่ ง นพ. ธี ระเกี ยรติ
เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กล่าวไว้ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การส่ งเสริ มการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การปรับหลักสูตรการ
เรี ย นการสอน การพัฒ นาปรั บ ปรุ งตําราเรี ยนให้มี ม าตรฐาน การบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ก
บทบาทของครู และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (สื บค้นเมื่อ 30 ก.ย. 2561จาก htpp://www.krooupdate.com)
จะเห็ นได้ว่า ภารกิ จหลักของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึ กษาคือการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ในภารกิจของสถาบันผลิตครู เป็ นประเด็นที่ตอ้ งก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาและเติมเต็ม
ฐานความรู ้ให้นกั ศึกษาครู เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กบั ผูเ้ รี ยน และเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนานักศึกษาครู ตามแนวทางการจัดการศึกษายุค 4.0
(2) เพื่อนําเสนอฐานความรู ้สู่การพัฒนานักศึกษาครู ในการศึกษายุค 4.0

3. แนวทางการพัฒนานักศึกษาครู ตามแนวทางการจัดการศึกษายุค 4.0

บทบัญญัติหลายประการถูกนํามาใช้ประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนานักศึ กษาครู โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ ระบุ บทบาทของครู อาจารย์ ที่ จะต้องเป็ นผูม้ ี ทักษะ ความรู ้
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พครู มี จิตวิญ ญาณความเป็ นครู เรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ เท่ าทัน การ
เปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 40)
เพื่อให้แนวทางพัฒนานักศึกษาครู มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น ผูเ้ ขียนจึ งศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาครู จากมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการปฏิบตั ิตน ตาม
ข้อบังคับคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จึงได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาเป็ นแนวทางพัฒนานักศึกษาครู ปรากฎตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ที่ เป็ นแนวทางการพัฒ นานัก ศึ ก ษาครู มี 9 ด้าน ประกอบด้ว ย
คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ การใช้ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคํานวณ
ทักษะการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย การใฝ่ รู ้และการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนเต็มศักยภาพ จึ งเห็ นได้ว่าแนวทางการพัฒ นานักศึ กษาครู เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เริ่ มจากการพัฒนา
องค์ประกอบภายในตัวครู ดา้ นความรู ้ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่กบั การมี
คุณธรรมจริ ยธรรม ใฝ่ รู ้ที่จะพัฒนาตนเอง มีจิตวิญญาณความเป็ นครู ที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ มีความ
รับผิดชอบและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการมีทกั ษะด้านภาษา และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. ฐานความรู้ ส่ ู การพัฒนานักศึกษาครูในการศึกษายุค 4.0

การพัฒนานักศึกษาครู ในการศึกษายุค4.0 นั้น จําเป็ นต้องผนวกผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 เข้าไว้ด้วยเพื่ อให้เกิ ดผลดี กับ ผูเ้ รี ยนสู งสุ ด ซึ่ ง ทิ ศ นา แขมมณี (2559: 5-6) ได้กล่าวไว้ในเรื่ อ ง
“บัณฑิตศึ กษาในศตวรรษที่ 21 : การปรับหลักสู ตรและการสอน ” เกี่ ยวกับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องมี
ทักษะที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ทักษะการคิ ดเชิ งวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญ หา ทักษะการคิ ดสร้ างสรรค์ ทักษะการ
สื่ อสาร ทักษะการพัฒนาลักษณะนิ สัย ทักษะการเป็ นผูน้ าํ และทักษะการยอมรับพันธะเพื่อความดีที่ย่งิ ใหญ่
จะเห็นว่าสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นทิศทางเดียวกับที่ปรากฎในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะความรู ้ คุณลักษณะจากการเรี ยนรู ้โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กทักษะการคิด
การใช้เหตุผลและทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความรู ้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้อง
มีทกั ษะความรู ้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
จะพบว่าปั จจุบนั นักการศึกษาได้พยายามนําลักษณะแห่ งอนาคตศตวรรษที่ 21 และการศึกษายุค 4.0
มาเพื่อเตรี ยมฐานความรู ้ให้ครู และนักศึกษาครู ซ่ ึ งจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนจึ งสังเคราะห์เป็ น
ฐานความรู ้ไว้ ดังนี้ (กวีภทั ร ฉาวชาวนา และปกรณ์ ประจัญบาน, 2559:197-202; ชวลิต โพธิ์นคร, 2560; ทวีศกั ดิ์
จิ นดานุ รักษ์, 2560: 19-24; ภาสกร เรื องรองและคณะ, 2557: 202-203; สุ พรทิ พย์ ธนภัทรโชติ วตั และคณะ,
2558: 33; Alismail & McGuire, 2015: 150-154; Boholano, 2017:21-29; Hilkemeijer, 2016; Palmer, 2015)
1. ฐานความรู้ สําหรับการเตรียมครู และนักศึกษาครู มีดงั นี้ 1) ความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการ ครู ตอ้ ง
มีความรู ้เป็ นอย่างดีในวิชาที่สอน มีความรู ้ในศาสตร์ เนื้อหาที่สอนและมีศาสตร์การสอนวิชานั้น มีเทคนิ ควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 2) ความสามารถด้าน ICT การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
กลัน่ กรองข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ 3) ความสามารถด้านการใช้ภาษา
ได้หลายภาษาและความสามารถในการสื่ อสาร 4) ทักษะการคํานวณ และความสามารถในการวัดและประเมินผล
ได้เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 5) ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผูเ้ รี ยน การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม 6) การพัฒนาความรู ้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถแนะนําแหล่งเรี ยนรู ้ 7) ทักษะ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยน การจัดทํา รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคลเป็ น
ระบบ ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั รวมถึงการใช้และรักษาความลับข้อมูลสารสนเทศ 8) ความสามารถในการเข้าใจ
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ผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มความสามารถที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน ยอมรับในการพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปของผูเ้ รี ยน 9)
การให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยน ออกแบบกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการป้ องกันและแก้ไข ปั ญหาของ
ผูเ้ รี ยน 10) การปฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีของศิ ษย์ในการประพฤติ ปฏิ บัติตามหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม 11) ความมีคุณธรรม จริ ยธรรมความเป็ นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ 12) มีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 13) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ 14) ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
2. ฐานความรู้ ด้านเทคนิคการสอนสําหรับครู และนักศึกษาครู มีดงั นี้ 1) จัดการเรี ยนการสอนเน้นการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ 2) เน้นบูรณาการความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่
เข้าด้วยกันเป็ นผลงานของตนเอง 3) เน้นทักษะการคิ ด การจัดระบบความคิ ด การคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ ในการสร้างชิ้นงาน 4) จัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการสหสาขาวิชา เชื่อมโยงความรู ้กบั จินตนาการไปสู่
รู ปธรรม 5) ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนลงมือสร้างงาน มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน แบบสื บเสาะ
และแบบโครงงานเป็ นฐาน 6) ฝึ กการสร้างสรรค์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย 7) เชื่อมโยงเนื้อหา
เข้าสู่ การดํารงชี วิตและการประกอบอาชี พของผูเ้ รี ยนในอนาคต 8) ครู เปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อน เป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวก พี่เลี้ยงหรื อครู ฝึกให้กบั ผูเ้ รี ยน 9) สร้างความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองสร้างสรรค์ 10) เน้นทักษะ
การทํางานร่ วมกัน การแลกเปลี่ ย นความรู ้ ประสบการณ์ การสื่ อ สารที่ ดี 11) มี ทัก ษะการจัด บรรยากาศใน
ห้องเรี ยน จัดบรรยากาศทางสังคมที่ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรี ยนรู ้ที่มีความเท่าเทียมและเสมอภาค
เพื่อให้เข้าถึงมุมมองบางส่ วนและทราบว่าในการปฏิบตั ิงานจริ งของครู สถาบันผลิตครู ควรจัดหาหรื อ
เพิ่มเติ มฐานความรู ้ส่วนใดเพื่อช่ วยให้นักศึ กษาครู มีคุณ ภาพเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทางการศึ กษานี้ สุ ธีรา
นิมิตรนิวฒั น์ (2561) ได้ทาํ วิจยั เรื่ องการศึกษาความพึงพอใจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิ บัติ งานครู จากการปฏิ บัติ การสอนของนักศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตวิชาชี พครู :
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกนักศึ กษาครู ครู พี่เลี้ยงหรื อผูบ้ ริ หาร และอาจารย์
นิเทศก์ ทั้ง 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลจากนักศึ กษาครู นักศึ กษาให้ความเห็ นว่าควรเพิ่มเติมฐานความรู ้หรื อจัดหลักสู ตรในเรื่ อง
ต่างๆ ดังนี้ 1) การผลิตสื่ อการสอน เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างการ์ ตูนที่ครู ทาํ เองได้ สื่ อการสอนที่
เน้นการใช้วสั ดุ ใกล้ตวั หรื อวัสดุท้องถิ่น สื่ อการสอนที่ เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย นักศึ กษาให้
ความเห็ น ว่า “ไม่รู้จะใช้สื่ออย่างไรให้เด็กสนใจ ครู ยงั ไม่เข้าใจเขา เด็กเข้าใจพักเดี ยว เดี๋ ยวก็ไม่นิ่ งอีกแล้ว ”
2) เทคนิ คการสอนรู ป แบบต่างๆ เช่ น เทคนิ ค การสอนสําหรั บ โรงเรี ยนที่ มีเพี ยงกระดานดําและชอล์กโดยมี
ข้อจํากัดเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิ คการสอนผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เทคนิ คการสอนเฉพาะ
ของวิชาตามกลุ่มสาระ 3) การพัฒ นาบุ คลิ กภาพครู 4) จิ ตวิทยาการสอนตามช่ วงวัยและการควบคุ มชั้นเรี ยน
5) การสื บค้นข้อมูลสําหรับครู เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและการทําวิจยั ชั้นเรี ยน 6) การบริ หารจัดการงานในชุมชน
สําหรับครู นักศึ กษาให้ความเห็ นว่า “ต้องทํางานกับชุมชน อยากรู ้วิธีทาํ งานต่างๆ กับชุมชนและผูป้ กครอง” และ
7) การดู แ ลเด็ ก พิ เศษทั้ง การจัด การเรี ย นการสอนและการควบคุ ม ชั้น เรี ย น ตามลัก ษณะพิ เศษของเด็ ก เช่ น
เด็กบกพร่ องทางอารมณ์ เด็กเรี ยนช้า เด็กอยูไ่ ม่สุข เด็กออทิสติก เป็ นต้น
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2. ข้อมูลจากครู พี่เลี้ยงหรื อผูบ้ ริ หาร ให้ความเห็นว่าควรเพิ่มเติมฐานความรู ้หรื อจัดหลักสู ตรในเรื่ อง
ต่ า งๆ ดัง นี้ 1) การผลิ ต สื่ อ การสอน เช่ น การสร้ า งและการใช้ e-book การสร้ า งสื่ อ โดยอาศัย โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ รูป แบบต่ างๆ การทําสื่ อ ที่ ผ ลิ ต ด้วยมื อสําหรั บ เด็ก เล็ก 2) เทคนิ คการสอนและการจัด กิ จกรรม
3) การพัฒนาบุคลิกภาพของครู 4) จิตวิทยาสําหรับครู ครู พี่เลี้ยงให้ความเห็นว่า “ มีครู ใหม่ๆ ไม่ได้ต้ งั ใจเป็ นครู
ไม่ได้ฝึกสอน มีประสบการณ์นอ้ ยจึงมีความเข้าใจเด็กน้อย ” 5) จิตวิญญาณความเป็ นครู และจิตอาสา ครู พี่เลี้ยง
ให้ความเห็นว่า “ ครู รุ่นใหม่หลายคน ไม่ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานเท่าที่ควร ” 6) การจัดการสอนและการควบคุม
ชั้นเรี ยนสําหรับเด็กพิเศษ ครู พี่เลี้ยงเสนอแนะว่า “ ครู จาํ เป็ นต้องเสริ ม ทวนซํ้า ยํ้าเตือน และเข้าใจธรรมชาติของ
นักเรี ยน ครู ควรเรี ยนรู ้คู่ไปกับเด็กพิเศษในสถานการณ์จริ ง บางวิธีใช้ได้ บางวิธีใช้ไม่ได้ มีหลายเทคนิคที่เกิดขึ้น
จากเด็กพิเศษ ” และ 7) เทคนิคการประเมินผลสําหรับเด็กพิเศษ
3. ข้อมูลจากอาจารย์นิเทศก์ ให้ความเห็ นว่าควรเพิ่มเติมฐานความรู ้หรื อจัดหลักสู ตรเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1) ศิลปะสําหรับครู หรื อกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับครู ฝึ กให้ครู ผลิตสื่ อด้วยตนเองได้ง่ายๆด้วยวัสดุทวั่ ไปหรื อ
วัสดุ ในท้องถิ่น อาจารย์นิ เทศก์ให้ความเห็ นว่า “ สอนเด็กๆต้องใช้ศิลปะมาก ต้องผลิ ตสื่ อที่ สนุ ก สวยงาม ”
2) เทคนิ คการสอนและการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยนแต่ละวัย ครู ตอ้ งรู ้จกั เรี ยงลําดับเรื่ องราวอย่างกระชับ
เข้าใจง่าย ในเวลาจํากัด อาจารย์นิเทศก์ให้ความเห็นว่า “ ต้องให้รู้ลาํ ดับคิว เหมือนคนเขียนบท เล่าอย่างไรให้คน
เข้าใจ จุดสําคัญอยูท่ ี่ใด สรุ ปอย่างไร ” 3) การพัฒนาบุคลิกภาพครู เช่น การแต่งกาย ความมีวนิ ยั กิริยา มารยาทที่
เหมาะสม และการใช้คาํ พูด 4) เทคนิ คการประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ แตกต่างกัน โดยพิจารณาเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุณภาพประกอบกัน และ 5) จิ ตวิญญาณความเป็ นครู อาจารย์นิเทศก์เสนอแนะว่า “ อาจเพิ่ม
กรณี ศึกษาแทรกในเนื้อหาที่เรี ยน ต้องเข้าใจมโนทัศน์ความเป็ นครู เมื่อเข้ามาในอาชีพนี้จะไม่มีวนั หยุด ”
จากข้อมู ลข้างต้น จึ งได้ ฐานความรู้ เพิ่ ม เติม จากประเด็ น ที่ ศึ กษาสํ าหรั บ ครู และนั กศึ กษาครู ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเครื่ องมื อในการสอนและสร้ างสื่ อการสอน 2) การฝึ ก
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกิจกรรมการสอนใหม่ๆ ชิ้นงาน หรื อสื่ อการสอน 3) เทคนิคการประเมินผลผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่างกัน โดยพิจารณาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ 4) การเติมความรู ้เรื่ องจิตวิทยาการสอนและการควบคุม
ชั้นเรี ยน 5) การพัฒนาบุคลิกภาพครู ให้เป็ นที่ น่าเชื่ อถือต่อผูป้ กครองและบุคคลภายนอก 6) การแสวงหาและฝึ ก
ปฏิบตั ิการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั 7) การบริ หารจัดการงานในชุมชนสําหรับครู
8) การดูแลเด็กพิเศษทั้งการจัดการเรี ยนการสอน การควบคุมชั้นเรี ยนและการประเมินผล

5. สรุ ป

นโยบาย Thailand 4.0 มีความมุ่งหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่ กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเพื่อ
ลดการพึ่งพาและความเหลื่อมลํ้าต่างๆ จึงเป็ นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเดิมมาเป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การจัดการศึ กษาในยุค 4.0 จําเป็ นต้องเตรี ยมฐานความรู ้ที่จะ
พัฒนาครู และนักศึกษาครู ให้มีความสามารถรอบด้านและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยด้าน
ต่างๆ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ครู ตอ้ งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ิตนและจัดการกับปั ญหาตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม หลักเหตุผล ค่านิ ยมที่ดี เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ความรู้ ครู ตอ้ งมี
ความรู ้เนื้ อหาและศาสตร์ของวิชานั้นอย่างถ่องแท้ ประยุกต์สู่ การปฏิบตั ิหรื อรู ปธรรมได้ บูรณาการความรู ้มาใช้
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จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เข้าใจการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ ความรู ้เชิ งรุ ก การสร้างนวัตกรรม การสร้างโอกาสและ
บริ หารความเสี่ ยง การใช้ ปัญญา ครู ตอ้ งมีความสามารถในการคิดและจัดระบบการคิด บูรณาการความรู ้สู่การ
สร้างชิ้นงานหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ ยวกับวิชาชี พและที่ ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง มีวิจารณญาณในการคัด
สรรความรู ้ สามารถทําวิจยั ประยุกต์ผลการวิจยั มาใช้ในวิชาชีพ ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ครู ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่นและสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีและรู ้จกั สร้างเครื อข่าย มีทกั ษะความ
เป็ นผูน้ าํ ทักษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ให้ความร่ วมมือในการทํางานและแก้ปัญหากับบุคคลในชุมชนเป็ นการ
สร้างความเข้มแข็งในระดับรากฐานและชุมชน ทักษะการคํานวณ ครู ตอ้ งมีทกั ษะการคํานวณ สามารถเลือกใช้
และแปลความหมายข้อมูลคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิ ติมาใช้ปฏิ บัติงานครู และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการ
สื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู ตอ้ งมีทกั ษะด้านภาษา มีความสามารถสื่ อสารและนําเสนอข้อมูล มี
ทักษะและความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
สู่สงั คมภายนอกและต่างประเทศ ทักษะพิสัย ครู ตอ้ งมีความสามารถบูรณาการความรู ้มาใช้จดั การเรี ยนรู ้ตลอดจน
จัด ทํา รายงานผลการเรี ย นรู ้ มี ทัก ษะเทคนิ ค เฉพาะทาง สามารถวางแผน ออกแบบ สร้ างงานวิจัย สร้ า ง
นวัตกรรมได้ การใฝ่ รู้ และการพัฒนาวิชาชีพ ครู ตอ้ งปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพครู
เป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เปิ ดรั บและเท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง เข้าใจจิ ตวิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ขอ้ มูลอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาการงาน พัฒนาตนและพัฒนาสังคม และ
การพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ ครู ตอ้ งจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ตามพัฒนาการ ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน
เพื่อกระตุน้ ความรู ้สึกท้าทายที่จะสร้างสิ่ งใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ทุกสถานการณ์ ฝึ กการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมี ส่ิ งที่ ควรเสริ มให้กับครู ได้แก่ การพัฒ นาบุ คลิกภาพที่ ดี การฝึ กทักษะการสื บค้น
ข้อมูลเพื่อการปฏิบตั ิงาน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและเครื อข่าย และความรู ้ในการดูแลเด็กพิเศษ
ทั้งการจัดการเรี ยนการสอน การควบคุมชั้นเรี ยนและการประเมินผล

6. ข้ อเสนอแนะ

1. ควรผสมผสานองค์ความรู ้หลายสาขาในการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นที่การประกอบอาชีพในอนาคต
และการเป็ นผูป้ ระกอบการ รวมถึงเชื่อมโยงความสามารถที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาให้เป็ น Thailand 4.0 ประสานไป
ด้วยกัน เช่น ความสามารถด้านการคิด ความรู ้ในวิชาหรื อเทคนิ คเฉพาะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะการคํานวณ ทักษะด้านภาษา การสร้างสัมพันธ์ภาพและเครื อข่าย เป็ นต้น
2. จัดกิ จกรรมทางการศึ กษาที่ กระตุน้ ให้คน้ พบความต้องการ ความถนัด ความสามารถของผูเ้ รี ยน
เปิ ดโอกาสให้ทดลองทําและรับผิดชอบต่อผลงานนั้นจะเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นพบตนเอง เห็นโอกาสและ
คุณค่าของผลงาน เรี ยนรู ้ผา่ นความสําเร็ จหรื อล้มเหลว มีความอดทน และรู ้จกั การบริ หารความเสี่ ยง
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล
และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ 4 MAT และ (2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยน
บ้านวังแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 9 คน
โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และ (2) แบบประเมินการปฏิ บตั ิงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติที่ไม่
ใช้พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบ 4 MAT คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 80.88 อยู่ใ น ระดับ ดี ม าก ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ กาํ หนดไว้ และ (2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวดที่ 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ พัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถพัฒนาได้
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ได้กาํ หนดไว้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาดําเนิ นการ
จัดเนื้ อหาสาระ และกิ จกรรมให้สอดคล้อง กับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึ งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ ฝึ กทักษะกระบวนการคิด ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาํ
ได้คิดเป็ น ทําเป็ น (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2552) โรงเรี ยนจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา และยุทธวิธี
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็ก รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการกระตุน้ ส่ งเสริ มความสามารถใน
ด้านต่างๆ ของเด็กในโรงเรี ยนทั้งระบบ จึ งจะเกิ ดผลดี การจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น จะยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง โดยคํานึ งถึ งความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และประโยชน์สูงสุ ดที่ ผูเ้ รี ยนจะได้รับ และมี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
อย่างตื่นตัว และควรเป็ นการตื่นตัวที่ เป็ นไปอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์
เพราะพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน และส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ อันทําให้ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นสร้าง
และสรุ ปความสิ่ งที่รู้ดว้ ยตนเอง สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและนําความรู ้ไปใช้ให้ประโยชน์ได้ (ทิศนา แขมมณี ,
2552)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา ขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็ นกลุ่มสาระที่ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มี ทักษะพื้นฐานที่ จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู ้เกี่ยวกับการดํารงชีวติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มา
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ประยุกต์ใช้ในการทํางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็ นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ หลักการทํางานและมีเจตคติต่อการทํางานสามารถดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียง และมี
ความสุ ข การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ตามหลักสู ตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความรู ้ความคิดคุณลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านคุณลักษณะ เพื่อพัฒนาทักษะแนวคิด ในการนําวิธีการสอนและสื่ อการสอน มาใช้อย่างมีระบบ ช่วย
เปลี่ ยนแปลงบทบาทของครู ผูส้ อน ให้เป็ นผูแ้ นะแนวทาง และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน มี โอกาสพูด และทํามากขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ทั้งนี้ ในการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โรงเรี ยนบ้าน
วังแดง สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 พบว่านักเรี ยนยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานได้ไม่ดีเท่าที่ ควร รวมถึงครู ผูส้ อนยังจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นครู เป็ น
ศู นย์กลางวิธีสอนเป็ นแบบบรรยาย จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปี การศึ กษา 2560 พบว่า ร้ อยละของ
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3.00 ขึ้นไป เพียง 66.66% ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยน
กํา หนดไว้คื อ 80.00% (โรงเรี ย นบ้า นวัง แดง, 2560) แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในการจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ ยงั มีปัญหาที่ส่งผลให้นกั เรี ยนขาดทักษะในการเรี ยน มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด จึงทําให้
ครู ผสู ้ อนต้องนํามาสู่ การพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับการเรี ยนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดีน้ นั ควรเป็ นวิธีการที่เน้นกระบวนการทางสมองเป็ นหลัก
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่ งวิธีที่เหมาะสมจะนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ การเรี ยนการสอนแบบ
4 MAT เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบหนึ่ งโดยใช้สมองเป็ นฐาน ทั้งสมองซี กซ้ายและสมองซี กขวาอย่างสมดุล
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทําให้ผเู ้ รี ยนซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกัน มีโอกาสได้เรี ยนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมี
ความสุข และช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างจินตนาการ จากประสบการณ์ ฝึ กฝนการสร้างความคิดรวบยอด และสรุ ปองค์
ความรู ้ มี ทักษะกระบวนการในการทํางาน และมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ เป็ นคนที่ คิดเป็ น ทําเป็ นแก้ปัญหาเป็ น
(ประภัสรา โคตะขุน, 2559)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่ง ที่ ครู ผูส้ อนจะต้องนําวิธีการสอนแบบ 4 MAT มาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักเรี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจ มี ทักษะกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน และต่อยอดไปในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้นอกจากนี้ ครู ผสู ้ อนได้นาํ แนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT ไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การ
จัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล

การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจัย

(1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล จากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ 4 MAT หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย
การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)โดยผลที่ได้
จากการทดสอบทั้งสองครั้ง จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านวังแดง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 9 คน โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
Pre-test
Treatment
T1
X

Post-Test
T2

5.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาํ ลัง
ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านวังแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 9 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ตัวแปร
ตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
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5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบประเมินการปฏิ บตั ิงาน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล เสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้แบบฝึ กการปฏิบตั ิ
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอ
ข้อมูลจํานวน 30 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of Item - Objective
Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง
0.20- 0.70 ค่ า อํา นาจจํา แนกเป็ นรายข้อ ได้ค่ า อํา นาจจํา แนก 0.20-0.80 ขึ้ น ไป และหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วธิ ีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด. 2553:112) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย เก็บรวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบประเมิ นการปฏิ บัติงาน และ
แบบทดสอบวัด ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยนํา เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วไปใช้กับ ประชากร คื อ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนบ้านวังแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test เนื่องจากใช้ประชากรเป้ าหมาย
ในการวิจยั ซึ่งไม่มีการสุ่มตัวอย่างและในการวิจยั ครั้งนี้มีประชากร N< 30 จึงใช้วธิ ี Wilcoxon Signed-Rank Test

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT พบว่าคะแนนทดสอบการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.88 อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่กาํ หนดไว้

1827

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
นักเรี ยน
คนที่

คะแนนระหว่างเรี ยน

คะแนนหลังเรี ยน
ปฏิบตั ิ
( 20 )
18
18
17
17
18

รวม
( 50 )
40
40
35
40
43

ร้อยละ

ระดับ

52
52
42
46
50

ทฤษฎี
( 30 )
22
22
18
23
25

80
80
70
80
86

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

54

22

19

41

82

ดีมาก

23
46
30
60
25
50
226
452
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

19
28
24
203

17
19
18
161

36
47
42
364

72
94
84
728
80.88

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ปฏิบตั ิ
( 20 )
15
16
14
13
13

รวม
( 50 )
26
26
21
23
25

ร้อยละ

1
2
3
4
5

ทฤษฎี
( 30 )
11
10
7
10
12

6

10

17

27

7
8
9
รวม

9
13
10
92

14
17
15
134

จากข้อมูลในตารางที่ 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการ
นําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT จากนักเรี ยน 9 คน พบว่า
คะแนนทดสอบการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีค่าคะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ 80.88 อยู่
ในระดับดีมาก
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา
การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
9
9

คะแนนเต็ม
30
30

μ
10.22
22.55

σ
1.72
3.00

di

z

45.00

.008

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอ
ข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนน
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6. อภิปรายผล

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอ
ข้อมูล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ผลการวิจยั ครั้งนี้สามารถอภิปรายผล
ตามลําดับสมมติฐานของการวิจยั ดังนี้
6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT พบว่า คะแนนทดสอบการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีค่า
คะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ 80.88 อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิกุล นามปั ดสา (2558) ศึ กษาการประเมินความแตกต่างประสบการณ์และผลการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
ทดสอบการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีค่าคะแนนร้อยละของคะแนนทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ 82.46 สู งกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
6.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การค้นหา การจัดการข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนน
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมรัฐ รู ปคม (2557) ศึ กษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องจํานวนจริ ง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ผูส้ อนจึ งต้องวางแผนการใช้
เวลาและควบคุมเวลาให้ดาํ เนินไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน
(2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ผสู ้ อนควรเริ่ มจากง่ายไปหายาก คําถามกระตุน้ นักเรี ยนควรใช้คาํ ถามที่
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ใช้คาํ ถามที่หลากหลาย เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู ้ใหม่ให้เหมาะสมและท้า
ทายความสามารถตามวัยของผูเ้ รี ยน
(3) ผูส้ อนควรให้การเสริ มแรงทางบวก คําพูด หรื อสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ร่ วมกับการจัดเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น เปรี ยบเทียบกับการ
สอนแบบ KWL PLUS

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ และดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่ให้
ความช่วยเหลือจนทําให้งานวิจยั ในครั้งนี้ประสบความสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ ใน
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 2) เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
บริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการเขต 1กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 ที่ ปฏิ บัติหน้าที่ ในปี การศึ กษา 2560 จํานวน 325 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิตที่ 0.01
ผลการศึ กษาพบว่า 1) ความคาดหวังการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมระดับการดําเนิ นงานอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการวางแผน (P) รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิตามแผน (D) และ
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (A) 2) ความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ
ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการปฏิบตั ิตามแผน (D) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (P) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (A) 3) เปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 จําแนกโดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจ/การบริ หารกิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยนประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ซึ่ งมีจาํ นวน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และ อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หารกิจกรรม
ลูกเสื อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
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พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสื อแห่ งชาติ พ.ศ.
2551 จึ ง ได้มีก ารสนับสนุ นกิ จกรรมลูก เสื อให้กบั โรงเรี ยนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ทุกด้านเพื่อให้กิจการลูกเสื อมีการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ได้มีการจัดตั้งสโมสรลูกเสื อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์รวมของลูกเสื อทุกประเภท
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ลูกเสื อได้ปฏิบตั ิตามคําปฏิญาณ กฎ และอุดมการณ์ของลูกเสื อและวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสื อแห่ งชาติ และเพื่อพัฒนากิจการลูกเสื อ และเป็ นศูนย์ประสานงานกับสํานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ และ
ลูกเสื ออื่น
ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทําวิจยั เพื่อสํารวจ ความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรม
ลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบายเพื่อจะนํามาปฏิบตั ิ ปรับปรุ งและพัฒนากิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ให้มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
2) เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
3) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับความคาดหวัง และความพึ งพอใจในการบริ ห ารงานกิ จกรรมลู ก เสื อ ใน
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อ โดยใช้กรอบแนวคิดกิจกรรมวงจรคุณภาพตามวงจร PDCA ตามทฤษฎี
การบริ หารตามวงจรเดมมิ่ง ของ ดร.เอดวาร์ด เดมิ่ง ที่ใช้เป็ นกระบวนการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

1. ความคาดหวั ง ของผู้

กํากับลูกเสื อ

2.ความพึงพอใจของผู้
กํากับลูกเสื อ

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กรอบแนวคิดกิจกรรมวงจรคุณภาพ
ตามวงจร PDCA ดังนี้
1. ด้านการวางแผน (Plan: P)
2. ด้านการดําเนินการตามแผน (Do: D)
3. ด้านการตรวจสอบ (Check: C)
4. ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (Action : A)
อ้างอิงจาก ทฤษฎีการบริ หารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของ ดร.เอดวาร์ ด เดมิ่ง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าในครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ ง สํารวจโดยใช้แบบสอบถาม จุ ดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คื อ ผูบ้ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ยนระดับประถมศึ ก ษาสังกัดสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 รวมจํานวนทั้งหมด 72 โรงเรี ยน รวมทั้งหมด 2,187 คน โดยการกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 325 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุ ณภาพวงจรเดมิ่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแผน , ด้านการปฏิบตั ิตามแผน , ด้านการตรวจสอบ ,
และด้านการปรับปรุ งแก้ไข
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึง
พอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลู กเสื อ ในโรงเรี ยนระดับประถมศึ ก ษาสังกัดสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความ
พึ ง พอใจในการบริ ห ารงานกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นตอนด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการวางแผน , ด้านการปฏิบตั ิตามแผน , ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุ งแก้ไข ได้กาํ หนดเกณฑ์การ
แปลผลข้อมูลไว้เป็ นช่วง 5 ระดับ และนําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้ อหา โดยผ่านการตรวจของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และนํามาวิเคราะห์
ด้วยดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00
และนําข้อคําถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test Dependent
Samples
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ งแบบสอบถามและหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จํานวนโรงเรี ยน 37 โรงเรี ยน และ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 325 ชุด เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูศ้ ึกษาเดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูท้ าํ การศึกษาค้นคว้าทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปSPSS
วิเคราะห์ค่าสถิติของข้อมูล ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล โดยหาค่าความถี่และร้อยละ ตอนที่ 2
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ คาดหวัง และความพึ ง พอใจในการบริ ห ารงานกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความคาดหวัง
และความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test Dependent Samples

5. สรุ ปผลการวิจัย

เมื่อจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศพบว่า เป็ นเพศชายจํานวน 115 คน (ร้อยละ35.38) เป็ นเพศ
หญิงจํานวน 210 คน (ร้อยละ64.62) เมื่อจําแนกตามอายุพบว่า อายุ 21-30 ปี จํานวน 91 คน (ร้อยละ28.00) อายุ
31-40 ปี จํานวน 138 คน (ร้ อยละ42.46) อายุ 41 ปี ขึ้ นไป จํานวน 96 คน (ร้ อยละ29.54) เมื่ อจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาพบว่า วุฒิระดับปริ ญญาตรี จํานวน 191 คน (ร้อยละ58.77) วุฒิระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 134 คน
(ร้ อ ยละ41.23) เมื่ อ จํา แนกตามตํา แหน่ ง ทางลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาพบว่า ตํา แหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการ หรื อ รอง
ผูอ้ าํ นวยการลูกเสื อโรงเรี ยน จํานวน 72 คน (ร้อยละ22.15) ตําแหน่ งผูก้ าํ กับกลุ่ม หรื อ รองผูก้ าํ กับกลุ่มลูกเสื อ
โรงเรี ยน จํานวน 66 คน (ร้อยละ20.31) ตําแหน่งผูก้ าํ กับ หรื อ รองผูก้ าํ กับกองลูกเสื อโรงเรี ยน จํานวน 95 คน (ร้อย
ละ29.23) ตําแหน่งครู ผสู ้ อนกิจกรรมลูกเสื อ จํานวน 92 คน (ร้อยละ28.31) เมื่อจําแนกตามวุฒิทางลูกเสื อพบว่า
ไม่มีวฒ
ุ ิทางลูกเสื อ จํานวน 5 คน (ร้อยละ1.54) มีวฒ
ุ ิข้ นั ความรู ้ทว่ั ไป จํานวน 7 คน(ร้อยละ2.15) มีวฒ
ุ ิข้ นั ความรู ้
เบื้องต้น จํานวน 119 คน (ร้อยละ36.62) มีวฒ
ุ ิข้ นั ความรู ้ช้ นั สู ง จํานวน 111 คน (ร้อยละ34.15) มีวฒ
ุ ิสูงกว่าขั้น
ความรู ้ช้ นั สู งขึ้นไป จํานวน 83 คน (ร้อยละ25.54) เมื่อจําแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนกิจกรรมลูกเสื อ
ในสถานศึกษาพบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษาตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 111 คน
(ร้อยละ34.15) ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 214 คน (ร้อยละ
65.85)
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพ
วงจรเดมิ่ง (Deming cycle) จําแนกรายด้าน
การบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้
กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง (Deming cycle)
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการปฏิบตั ิตามแผน
3. ด้านการตรวจสอบ
4. ด้านการปรับปรุ งแก้ไข
รวม

(x)
4.20
4.16
4.12
4.01
4.12

S.D.

ระดับความคาดหวัง

0.64
0.66
0.65
0.66
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาถึงความคาดหวังในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง มีระดับ
ความคิดเห็นจําแนกรายด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.12, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ด้านการวางแผน (plan : P) ( x = 4.20, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิตาม
แผน (do : D) ( x =4.16, S.D. = 0.66) และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดได้แก่ ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (act : A)
( x =4.01, S.D. = 0.66) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จําแนกรายด้าน
การบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้
กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิง่ (Deming cycle)
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการปฏิบตั ิตามแผน
3. ด้านการตรวจสอบ
4. ด้านการปรับปรุ งแก้ไข
รวม

(x)
4.10
4.15
4.02
3.91
4.04

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.70
0.70
0.77
0.76
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัด
เขตสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง จําแนกราย
ด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x=4.04, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ด้าน
การปฏิบตั ิตามแผน (do: D) ( x =4.15, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (plan : P) ( x=4.10, S.D. =
0.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (act : A) (x =3.91, S.D. = 0.67) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพ
วงจรเดมิ่ง จําแนกรายด้าน โดยใช้สถิติทดสอบ T–test (dependent Samples) โดยภาพรวมและรายด้าน
ดังนี้
การบริ ห ารงานกิจ กรรมลู ก เสื อ ในโรงเรี ย น
ระดับประถมศึ กษาสั งกัดเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการเขต 1 โดยใช้
กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการปฏิบตั ิตามแผน
3. ด้านการตรวจสอบ
4. ด้านการปรับปรุ งแก้ไข
รวม
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความคาดหวัง
x�

4.20
4.16
4.12
4.01
4.12

S.D.
0.64
0.66
0.65
0.66
0.58

ความพึงพอใจ
x�

4.10
4.15
4.02
3.91
4.04

S.D.
0.70
0.70
0.77
0.76
0.67

t
3.75**
0.61
3.46**
3.90**
3.61**

Sig.
0.00**
0.55
0.00**
0.00**
0.00**

ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จําแนกโดยภาพรวมและรายด้าน มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านจําแนกได้ดงั นี้ ด้านการวางแผน มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการปฏิบตั ิตามแผน 1 มีความไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านการตรวจสอบ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้าน
การปรับปรุ งแก้ไข มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. อภิปรายผล

การศึ กษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพ
วงจรเดมิ่ง มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีแนวทางพัฒนา การบริ หารงานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการวางแผน มีความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจร
เดมิ่ง (Deming cycle) มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรยา คําแหง (2552) ได้ศึกษา
เรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่ง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
วางแผน พบว่า มีการปฏิบตั ิตามแผนอยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในการจัดลําดับขั้นตอนความสําคัญ
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์ เจิมประไพ และคณะ (2551) ศึกษา
เรื่ อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิ น ผลการวิจยั พบว่า
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ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิ น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับความสําคัญได้ดงั นี้ ด้านที่สาํ คัญมากที่สุด โดยผลการเปรี ยบเทียบทางคุณลักษณะของ
นักศึ กษามีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิ น มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ 0.05
1.2 ด้านการปฏิ บตั ิตามแผน มีความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อใน
โรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจร
คุณภาพวงจรเดมิ่ง (Deming cycle) มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พฤฒยา เลิศมานพ
(2557) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตามกระบวนการบริ หารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming
cycle)ได้แก่การปฏิบตั ิตามแผน คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและรายงานผลการดําเนินงานให้
ชุมชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ควรจัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ที่ มีต่อการจัด
กิ จกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ของโรงเรี ยน เพื่อนํามาหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่ าย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชิน เกตุแก้ว (2557) ศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจต่อการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อของครู วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บา้ นครู กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน พบว่าด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของครู วทิ ยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้ นครู อยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ มีความพอใจต่อการมอบหมายภาระงานสอนวิชาลูกเสื อให้ และภูมิใจเมื่อมีการจัดกิ จกรรมลูกเสื อทั้งใน
และนอกวิทยาลัยผูก้ าํ กับลูกเสื อต้องไปร่ วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรมกับลูกเสื อทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรม และ ด้านการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้ นครู อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก
ได้แก่ การจัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และเอกสารของกองลูกเสื อโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารของกองลูกเสื อวิทยาลัยให้สะดวกต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องการสนับสนุน และการหาแหล่งการเรี ยนรู ้สาํ หรับ
การเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อ
1.3 ด้านการตรวจสอบ มีความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรมวงจรคุณภาพวงจร
เดมิ่ง (Deming cycle) มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พฤฒยา เลิศมานพ (2557) ศึกษา
เรื่ อง การบริ หารกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามแนวทางปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สอง ของโรงเรี ยนสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตามกระบวนการบริ หารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming cycle)
ได้แก่ การติดตามตรวจสอบ (check)ควรจัดให้มีการติดตาม กํากับ นิ เทศ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น
ระบบและรายงานผลการดําเนิ นงานให้ชุมชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรยา
คําแหง (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่ งใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการตรวจสอบ พบว่า ภาพรวมและ
ทุกรายข้อ มีการปฏิ บตั ิการบริ หารอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ให้ความสําคัญกับการ
กํา หนดเกณฑ์ม าตรฐานในการตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ นการจัดกิ จ กรรมลู ก เสื อ และเนตรนารี
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เพราะการตรวจสอบและการประเมินผลจะเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาให้การปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานได้
1.4 ด้านการปรับปรุ งแก้ไข มีความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จกรรมลูกเสื อใน
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใช้กิจกรรม
วงจรคุณภาพวงจรเดมิ่ง (Deming cycle) มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรยา คําแหง
(2552) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา พบว่า ภาพรวมและทุก
รายข้อ มีการปฏิ บตั ิการบริ หารอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าบุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งแก้ไข
เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ และประเมินผลโครงการการจัดกิจกรรมลูกเสื อและเนตรนารี ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระศักดิ์ รั กษาแสง (2556) ศึ กษาเรื่ อง สภาพปั ญหา และแนวทาง
พัฒนาการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี สามัญในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
อุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาระดับการดําเนิ นงานการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมระดับการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้านพบว่า ระบบ ด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่
ในระดับ มากทุ ก ข้อ โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ แรก ได้แ ก่ มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ก าร
ประเมินผลที่ชดั เจนแน่ นอน มีการวางแผนการนิ เทศ ติดตามประเมินผลการจัดกิ จกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี อย่าง
ต่อเนื่ อง มีการนําผลการนิเทศไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดได้แก่
เครื่ องมือการนิเทศติดตามประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) การดําเนิ นงานการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ด้านการวางแผน ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ควรมี การให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการมีการวิเคราะห์ และวางแผนปฏิ บตั ิ การประจําปี ทางด้าน
กิจกรรมลูกเสื อให้มีประสิ ทธิภาพ
2) การดําเนิ นงานการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการเขต 1 ด้า นการปฏิ บัติ ต ามแผน ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด ซึ่ งผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ กษาและครู ควรมี การส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมลูกเสื อเพื่อทําให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเป็ นการส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) การดําเนิ นงานการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ด้านการตรวจสอบ ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ควรมี การส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมลูกเสื อระดับกลุ่มเครื อข่ายซึ่ งจะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ วิธีการดําเนิ น
กิจกรรมลูกเสื อพร้อมทั้งรู ปแบบการการตรวจสอบและประเมินผลที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
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4) การดําเนิ นงานการบริ หารกิ จกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ด้านการปรับปรุ งแก้ไข ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู มีการให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําวิจยั และนําผลการประเมินที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย
มาปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึ กษาค้นคว้า การพัฒนาบุ คลากรร่ วมกับโรงเรี ยนอื่ นหรื อกลุ่มเครื อข่าย เพื่อให้
ประสบความสําเร็ จสูงสุด
(2) ควรศึ กษาว่ามีเทคนิ ควิธีการในการบริ หารจัดการกิ จกรรมลูกเสื ออย่างไร ให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด
(3) การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็ นการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริ หารกิจกรรม
ลูกเสื อในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เท่านั้น การวิจยั
ในครั้งต่อไปควรดําเนินการในการพัฒนาการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อในระดับที่สูงขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ และ (2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังจาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญระยอง จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 36 คน ใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม จากการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่
ไลน์ (Storyline) 8 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง และ (2) แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลา 2 เดื อน การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples) ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) อยู่
ในระดับ ดี เ ยี่ย ม (x� = 17.58 และ x� = 8.75) (2) ความสามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สู งขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline), ความสามารถอ่านและเขียน

1841

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชี วิตประจําวัน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญในการติ ดต่อสื่ อสาร การศึ กษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก นํามาซึ่งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน
เรี ยนรู ้ และเข้าใจความแตกต่ างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิ ด สังคม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้ง
เข้าถึงองค์ความรู ้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็ นสาระการ
เรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ซึ่ งกําหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝน
การใช้ทัก ษะทางภาษาในด้า นต่ า งๆ ทั้ง การฟั ง การพูด การอ่ า นและการเขี ย น เพื่ อ การนํา ไปใช้สื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการ
เขียน ผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะนี้ในการแสวงหาความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนอ่านแล้วต้องสามารถวิเคราะห์ความ สรุ ป
ความ ตี ความ บอกรายละเอี ยด สาระสําคัญ ตลอดจนเขียนแสดงความคิดเห็ น ตัดสิ นหรื อประเมิ นค่า และให้
ข้อคิดเห็นจากการอ่านเรื่ องได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
จากผลการรายงานการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (4Skills) ภายในโรงเรี ยน
อัสสัมชัญระยอง ปี การศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง. 2560) ซึ่ ง
เป็ นการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนเทียบเคียงหลักสู ตรเคมบริ ดจ์ (Cambridge) โดยการทดสอบวัดระดับ
ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (4Skills) คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีการกําหนดเป้ าหมาย
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คื อ นัก เรี ย นร้ อ ยละ 80 พบว่า นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ในด้า นทัก ษะการพูด (Speaking)
ร้อยละ 73.26 ด้านทักษะการอ่าน (Reading) ร้อยละ 52.20 ด้านทักษะการเขียน (Writing) ร้อยละ 60.73 และใน
ด้านทักษะการฟัง (Listening) ร้อยละ 54.98 จะเห็นได้วา่ คะแนนทั้ง 4 ทักษะตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดคือ
ร้อยละ 80 ซึ่งไม่เป็ นไปตามนโยบายของโรงเรี ยน และในด้านทักษะการอ่าน (Reading) มีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่าํ
กว่าเกณฑ์อื่น ๆ ซึ่งทักษะการอ่านเปรี ยบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษ การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการแสวงหาความรู ้และการพัฒนาชีวิต นอกจากจะทําให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้แล้วยังทําให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่ งหลักการสําคัญในการอ่านคือต้องจับใจความของเรื่ องที่อ่าน
ได้ เพราะจะทําให้ผูอ้ ่านเข้าใจสาระสําคัญและเนื้ อเรื่ องที่ อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และการฝึ กฝนอย่าง
สมํ่าเสมอจะทําให้ผูอ้ ่านมีพ้ืนฐานในการอ่านที่ ดีในการเรี ยนรู ้มีทกั ษะการเขียน การฟั ง และการพูด ทําให้เกิ ด
ความชํานาญ และมีความรู ้กว้างขวางนํามาซึ่ งการพัฒนาในด้านความรู ้ ความคิด และด้านอื่น ๆ สามารถดํารงชีวิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับคํากล่าวของริ นทร์ ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์ (2557) ได้กล่าวว่า การอ่าน
จัดเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการเรี ยนรู ้ เพราะวิชาการต่าง ๆ จําเป็ นจะต้องอาศัยความสามารถในการอ่านเพื่อ
ทําความเข้าใจเนื้อหาและจับใจความจากเรื่ องที่อ่าน แล้วจึงนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ ดังนั้นในการ
เรี ยนการสอนจึ งจําเป็ นต้องปลูกฝั งให้นักเรี ยนมีนิสัยรั กการอ่านและพัฒนานักเรี ยนให้สามารถอ่านได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่การที่จะพัฒนานักเรี ยนให้อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องอาศัยการฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
สมํ่าเสมอจึงจะประสบผลสําเร็ จ การอ่านประเภทหนึ่ งที่นกั เรี ยนควรจะได้รับการฝึ กปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอเพราะ
เป็ นประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู ้ คือ การอ่านจับใจความ นอกจากนี้ทกั ษะที่ควรพัฒนาควบคู่ไปด้วย
คื อ ทัก ษะการเขี ย น เพราะเป็ นการสะท้อ นการเรี ย นรู ้ ข องทัก ษะอื่ น ๆ เป็ นกระบวนการที่ ต ้อ งผ่า นการคิ ด
หลากหลายขั้นตอน เพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาเป็ นข้อความหรื อลายลักษณ์อกั ษรที่สามารถสื่ อความหมายได้ตรงกับ
ความคิดของผูเ้ ขียน หากผูเ้ ขียนใช้โครงสร้างทางภาษาไม่ถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์ ก็จะทําให้ไม่สามารถสื่ อ
ความหมายตามที่ ตอ้ งการได้ สอดคล้องกับคํากล่าวของกุลธิ ดา คนเสงี่ ยม (2557) ได้กล่าวว่า ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ การฝึ กทักษะการเขียนเพื่อ
การสื่ อสารจะเป็ นการเขียนในระดับสูงกว่าการเขียนประโยค และเป็ นการเขียนถ้อยคําและสํานวนในรู ปแบบของ
ประโยคที่เป็ นที่ยอมรับและเรี ยบเรี ยงประโยคให้เหมาะสมและสามารถสื่ อความหมายได้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้เพื่อพัฒนาการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยน ผูส้ อนเน้นคุณค่าว่าผูเ้ รี ยนทุกคนต่างมีประสบการณ์และทักษะเดิ มของ
ตนเอง ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานสําคัญในการสร้างความรู ้ประสบการณ์ใหม่ของผูเ้ รี ยน และมีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาวุฒิภาวะทางสังคมโดยการร่ วมทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะ
การอ่านและเขียน ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจสาระสําคัญและเนื้อเรื่ องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว รวมไปถึงสามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องที่ อ่านออกมาเป็ นข้อความหรื อลายลักษณ์อกั ษรที่ สามารถสื่ อความหมายได้ตรงกับความคิดของ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ อีกทั้งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การใช้คาํ ถามเพื่อ
หาเหตุผล และบูรณาการนําเอาสาระการเรี ยนรู ้จากหลากหลายรายวิชามาเชื่อมโยงกันภายใต้การเรี ยนรู ้หวั ข้อเรื่ อง
เดียวกัน เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสร้างเส้นทางการเดินเรื่ องให้เรี ยงต่อเนื่ องกันตามลําดับเหตุการณ์
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และสอดคล้องกับเนื้อหาการเรี ยนรู ้ โดยใช้คาํ ถามหลักเป็ นตัวเชื่อมโยงหรื อเปิ ดประเด็นในการดําเนินเรื่ อง เพื่อให้
นักเรี ยนได้กระตุน้ ประสบการณ์ เดิ ม และจิ นตนาการอันเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย โดยผูเ้ รี ยนจะได้สร้ าง
จินตนาการตามเนื้อเรื่ องที่กาํ หนด เป็ นการเรี ยนรู ้ดา้ นธรรมชาติ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ผสมผสานกัน
ไป ซึ่ งเป็ นสภาพจริ งของชีวิต โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ดังนี้ การจัดฉาก ตัวละคร การดําเนิ นชีวติ
และเหตุการณ์สาํ คัญเกิดขึ้น หรื อปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไข (วลัย พานิช. 2547) ถ้าได้มีการนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่
ไลน์ (Storyline) มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 น่าจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนให้ดีข้ ึน มีความสามารถจับใจความสาระสําคัญและเนื้อเรื่ องที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดออกมาโดยการเขียนที่สื่อความหมายได้ตรงกับความคิดของนักเรี ยน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง
ก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
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3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

จากการที่ได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุ ปเป็ นกรอบ
ในการดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
การจัดการเรียนรู้ แบบสตอรี่ไลน์ (Storyline)
ขั้นตอน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ขั้นนํา
1. มีความเข้าใจในการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์
1.1 เสนอภาพหรื อเนื้อ และจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์
เรื่ อง
ในแต่ละขั้นตอน
2. ได้หลักการในการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์
2. ขั้นเสนอเรื่ อง
1. สามารถจับใจความสําคัญและมีทกั ษะการคิด
2.1 วิเคราะห์เนื้อเรื่ อง วิเคราะห์
โดยการอ่าน
2. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยนคนอื่น
ๆ
3. ขั้นปฏิบตั ิ
1. สามารถใช้คาํ ถามนําในแต่ละขั้นตอน
3.1 การสร้างฉาก
2. วางโครงเรื่ องของฉาก
3.2 การสร้างตัวละคร 3. กําหนดความสัมพันธ์ของตัวละคร
3.3 กําหนดวิถีชีวติ
4. สร้างเรื่ องราวการดํารงชีวติ ของตัวละคร
3.4 เหตุการณ์และการ 5. ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และปัญหาที่ตวั ละครต้อง
แก้ปัญหา
เผชิญ
3.5 การเขียนโดยใช้
6. สามารถสร้างเรื่ องตามแบบสตอรี่ ไลน์
องค์ประกอบต่าง ๆ
4. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ 1. อภิปราย สรุ ปเล่าเรื่ อง นําเสนอผลงานแนวคิด
ผลงาน
หรื อประสบการณ์ได้
5. ขั้นประเมินผล
1. ประเมินจากการปฏิบตั ิกิจกรรมในทุกขั้นตอน
2. ตรวจสอบผลการเรี ยนและการนําไปใช้

ความสามารถอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ
1. ความสามารถอ่าน
2. ความสามารถเขียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Posttest Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล. 2540)โดยผลที่ ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง นํามาเปรี ยบเที ยบเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั ที่ว่าความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญระยองภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สูงขึ้น
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4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง จํานวน 1
ห้องเรี ยน โดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม จากการจับ
ฉลาก มีนกั เรี ยนจํานวน 36 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์
(Storyline)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 2 เดือน (สิ งหาคม – กันยายน 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
8 แผน เวลา 16 ชัว่ โมง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) โดยในแต่ละแผนจะมีการใช้โครงสร้างทาง
ภาษาของประโยค Present Simple Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense การตรวจสอบคุ ณภาพโดย
ด้านความเที่ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.52)
(2) แบบทดสอบความสามารถอ่านและเขี ยนภาษาอัง กฤษ จํานวน 2 ชุ ด ชุ ดที่ 1) แบบทดสอบ
ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.66 – 1.00 ค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.23 - 0.77 ค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง
0.33 - 0.88 และค่าความเชื่อมัน่ 0.78 ชุดที่ 2) แบบทดสอบความสามารถเขียนภาษาอังกฤษ เป็ นแบบปรนัย จํานวน
1 ข้อ มีได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 8
แผน เวลาในการสอน 16 ชัว่ โมง มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
การศึกษาความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สตอรี่ ไลน์ (Storyline) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) จําแนกตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80 - 100
70 – 79
รวม

ระดับ
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

คะแนน
16-20
14-15
-

จํานวน
30
6
36

ร้อยละ
83.33
16.7
100

x�
17.58

SD
2.03

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม ( x� = 17.58) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 83.33 อยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม ร้อยละ 16.7 อยูใ่ นระดับดี
การศึกษาความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอ
รี่ ไลน์ (Storyline) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) จําแนกตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
เกณฑ์
ระดับ
คะแนน
จํานวน
ร้อยละ
SD
x�
80 - 100
ดีเยีย่ ม
8-10
29
80.56
70 – 79
ดี
7
7
19.44
รวม
ดีเยีย่ ม
36
100
8.75
1.25
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) อยู่ในระดับดี เยี่ยม ( x� = 8.75) และมี นักเรี ยนร้ อยละ 80.56 อยู่ในระดับดี เยี่ยม
ร้อยละ 19.44 อยูใ่ นระดับดี
5.2 การเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง
ก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
การทดสอบ

SD

ก่อนเรี ยน

𝐱𝐱�

10.03

4.19

หลังเรี ยน

17.58

2.03

df

t

p-value

35

9.83

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline)
การทดสอบ

SD

ก่อนเรี ยน

𝐱𝐱�

4.83

1.42

หลังเรี ยน

8.75

1.25

df

t

p-value

35

15.10

.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลัง
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) อยู่ในระดับดี เยี่ยมตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การใช้คาํ ถามเพื่อหา
เหตุผล สร้างเรื่ องราวโดยปฏิ บตั ิตามองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) โดยให้ใช้
คําถามนําในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างฉาก เป็ นการเริ่ มเข้าสู่บทเรี ยนโดยครู เสนอภาพหรื อเนื้ อเรื่ อง จากนั้น
นักเรี ยนเปิ ดตัวเรื่ องในฉากโดยเป็ นการระบุเวลา สถานที่ สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ 2. การสร้างตัวละคร เป็ นการกําหนด
ความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับฉากหรื อเหตุการณ์ 3. การกําหนดวิถีชีวิต คือการสร้างเรื่ องราว
การดํารงชี วิตของตัวละคร เป็ นการดําเนิ นชี วิตหรื อเป็ นเรื่ องราวของตัวละครว่าตัวละครเหล่านั้นทําอะไร เป็ น
เรื่ องราวของตัวละครว่าได้ทาํ กิ จกรรมอะไรบ้าง 4. เหตุการณ์และการแก้ปัญหา โดยการระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น หรื อปั ญหาที่ตวั ละครต้องเผชิญ การมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจเป็ นได้ท้ งั ด้านดีหรื อด้านไม่ดีหรื อมีปัญหาที่
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ต้องแก้ไข โดยจะมีการใช้คาํ ถามในการดําเนิ นเรื่ องในแต่ละขั้นตอน เพื่อนําไปสู่ การทํากิจกรรมที่หลากหลายได้
อีกทั้งยังเชื่อมการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานเข้ากับการดํารงชีวติ จริ ง และใช้ได้ดีกบั การเรี ยนภาษาและสิ่ งแวดล้อม การ
ทํากิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) นี้จะช่วยสร้างโอกาสในการฝึ กทักษะพื้นฐาน โดยผูเ้ รี ยนจะ
สามารถฝึ กทักษะนั้น ๆ ซํ้าแล้วซํ้าอีกโดยไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย เป็ นลักษณะการสอนเรื่ องราวสิ่ งที่ใกล้ตวั
ที่สุด เช่น ตัวเรา บ้านของเรา ครอบครัวของเรา จากนั้นจึงขยายเป็ นวงกว้างออกไปสู่ สภาพแวดล้อมในชุมชนของ
ผูเ้ รี ยน และออกไปสู่ ประเทศอื่น ๆ เมื่ออยูใ่ นชั้นเรี ยนที่สูงขึ้นในลักษณะของการบูรณาการเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้แบบองค์รวม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ผูเ้ รี ยนจึงจะได้เรี ยนรู ้ส่ิ งที่เป็ นวิถีชีวติ จริ ง
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นประโยชน์ของการเรี ยนหรื อทักษะนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริ ง (อรทัย มูลคํา และ สุ วิทย์
มู ล คํา . 2544) อี ก ทั้ง ยัง ได้ฝึ กและพัฒ นาความสามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษได้อ ย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก
โครงสร้างไวยากรณ์ รวมทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผา่ นการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กมลวรรณ โคตรทอง (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
อาเซียนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ Storyline สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านเป้ า (สําราญไชย
วิทยา) จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ Storyline สูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะแผนการสอนมีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แผนมีการจัดลําดับขั้นตอนที่ชดั เจน สะดวกต่อการเรี ยนการสอน มีกิจกรรมนําเข้าสู่
บทเรี ยน สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน มีการทบทวนเนื้อหาเก่าเชื่อมโยงสู่
เนื้ อหาใหม่ และมี การจัดการเรี ยนการสอนโดยการสร้ างเส้นทางการเดิ นเรื่ องให้เรี ยงต่อเนื่ องกันตามลํา ดับ
เหตุการณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหาการเรี ยนรู ้ โดยใช้คาํ ถามหลัก เป็ นตัวเชื่อมโยงหรื อเปิ ดประเด็นในการดําเนิน
เรื่ อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้กระตุน้ ประสบการณ์เดิม และจินตนาการอันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และทําให้ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นอีกด้วย ผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ทําให้ผูเ้ รี ยนสนุ กสนานไม่เบื่ อหน่ ายกับการเรี ยน
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามด้วยตนเอง จึงเป็ นการช่วยเสริ มแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยนได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลธิดา คนเสงี่ยม (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เขี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิ ปปาของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดพรหมเพชร
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดพรหมเพชร โดย
ใช้รูปแบบการสอนซิปปา (CIPPA Model) หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนําการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาเพิ่มเติมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็ นรายวิชาที่เน้นการพัฒนาด้านการอ่านและเขียน
(2) ครู ผูส้ อนควรออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) สําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ภาพประกอบและข้อความในการนําเข้าสู่ บทเรี ยนเพื่อกระตุน้ ความสนใจ
แก่ นัก เรี ย น สร้ า งความตระหนัก ให้นัก เรี ยนอยากเรี ย นรู ้ และนํา ไปใช้ประกอบการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบสตอรี่ ไลน์ (Storyline) กับสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ โดยเฉพาะ
รายวิชาหลักภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้
และพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ และ (2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลัง
เรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 40 คน ใช้
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ จํานวน 18 แบบฝึ ก และ (2) แบบทดสอบความสามารถ
อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบใช้ระยะเวลา 2 เดือน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที (Dependent t-test statistic) ผลการวิจยั พบว่า
(1) ความสามารถอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เยี่ยม (x� = 64.90 และ
x� = 145.90) และ (2) ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจาก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ ,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 posttest 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากภาษาเป็ นเครื่ องมือ
ในการติ ดต่อสื่ อสาร การศึ กษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรม
การตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนํามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนานักเรี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ่ืนดีข้ ึน สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่ อสารได้ รวมทั้งการเข้าถึ งองค์ความรู ้ และความเปลี่ ยนแปลง
ในหลายๆ ด้านของโลกในยุคปั จจุ บัน เช่ น ด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการศึ กษา ส่ งผลให้มนุ ษย์ตอ้ ง
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมของตนเองเพื่ อให้สามารถใช้ชี วิตในสังคมโลกที่ แปรเปลี่ ยนไปได้อย่างเข้มแข็ง มัน่ คง
เหมาะสมมีภูมิคุม้ กันเช่น การเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ การสร้างและใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
การดํารงชีวิตประจําวัน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ การสร้างและใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อการดํารงชี วิตประจําวัน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการสื่ อสารหรื อความสามารถในการใช้ภาษา เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวระบบการศึกษาจึงจําเป็ นต้องสร้างคนให้มีความรู ้ความสามารถและความพร้อมทางด้านต่าง ๆ
และสามารถใช้ชีวติ ตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กาํ หนดมาตรฐานสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง และตัวชี้วดั ในระดับชั้นเพื่อเป็ นหลักประกันว่าการจัดการศึกษา
ในสถานศึ กษาทัว่ ประเทศแม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรื อบริ บทของพื้นที่ก็ยอ่ มสามารถจะ
พัฒนานักเรี ยนไปสู่ ระดับมาตรฐานเดี ยวกันได้ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนั้น สถานศึ กษาต้อง
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ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศที่กาํ หนดไว้เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสามารถตาม
ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่กาํ หนดของแต่ละระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากผลการรายงานการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ ันพื้ นฐาน หรื อ O-net (Ordinary Nationnal –
Education Testing) ในรายวิ ชาภาษาอังกฤษ ปี การศึ กษา 2560 พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดราษฎร์ นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) ได้คะแนนเฉลี่ย 31.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์
ในภาพรวมพบว่าคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่าํ เนื่องจากไม่ผา่ นเกณฑ์ ร้อยละ 50 และเมื่อเทียบกับ
รายวิชาอื่นทั้ง 4 รายวิชา พบว่ารายวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยคะแนนตํ่ากว่ารายวิชาอื่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสาเหตุ
เกิ ดจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุผลมี สาเหตุหลายประการ เช่ น นักเรี ยนไม่มีนิสัยรั กการอ่าน หรื อ
แสวงหาความรู ้จากการอ่านด้วยตนเอง ไม่สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านและเขียน หรื อตอบคําถามได้
ครู ผสู ้ อนไม่ใช้วธิ ีที่เหมาะสมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในการอ่านและเขียนได้ อีกทั้งครู มกั จะ
มุ่งเน้นไปที่การสอนอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักกาอ่านและเขียน จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่ยงั เข้าใจเนื้อหา
ภาษาอังกฤษได้ไม่ลึกซึ้ ง เห็นว่าเป็ นเรื่ องยาก เรี ยนไม่สนุก น่าเบื่อ ทําให้นกั เรี ยนขาดความสนใจในการเรี ยน ดังนั้น
ถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญของครู ที่จะต้องนําวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดสภาพการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณภาพสูง
สุ ดทางการศึกษา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้ภาษาต่างประเทศเป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้ พ้ื นฐาน โดยมุ่ งหวังให้นักเรี ยนมี เจตคติ ที่ ดีต่อภาษาต่ างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่ างประเทศสื่ อสาร
ในสถานการณ์ ต่ างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชี พ รวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นทักษะ
ทั้งสี่ คื อ การฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขี ยน แลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่ าวสาร แสดงความรู ้ สึ ก ความคิ ดเห็ นและสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิธีหนึ่ งที่นาํ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งวิธีการสอนนี้ มุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนสามารถใช้ภาษาที่เรี ยนในการสื่ อสาร อันได้แก่การใช้ทกั ษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยสามารถ
เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสามกับสภาพสังคม การเรี ยนการสอน
จึงเน้นการทํากิจกรรมเพื่อฝึ กการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริ งให้มากที่ สุด โดยฝึ กในลักษณะทักษะสัมพันธ์
หรื อทักษะรวมโดยผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมมาให้ฝึก เช่น สร้างสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้สนทนากันเอง ให้นกั เรี ยน
มีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกัน การเรี ยนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการอ่านและเขียนมีข้ นั ตอนสําคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน (Warm up) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความพร้อมและอยากรู ้อยากเรี ยนในบทใหม่
เนื้ อหาจะเชื่ อมโยงไปสู่ สาระสําคัญของบทนั้น ๆ กิ จกรรมที่ กาํ หนดไว้ในขั้นนี้ มีหลากหลาย เช่น เล่นเกมปริ ศนา
คําทาย เพื่อทบทวนความรู ้ ที่เรี ยนมาแล้ว ขั้นที่ 2 ขั้นนําเสนอ (Presentation) ในขั้นนี้ ครู จะให้ขอ้ มูลทางภาษา แก่
นักเรี ยน มีการนําเสนอศัพท์ใหม่ เนื้ อหาใหม่ให้เข้าใจทั้งรู ปแบบและความหมายกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ประกอบด้วย
การให้ฟังเนื้ อหาใหม่ ให้นักเรี ยนฝึ กพูดตาม ในขั้นนี้ ครู เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ทางภาษาที่ ถูกต้อง และเป็ นแบบอย่างที่
ถูกต้องในการออกเสี ยง รู ปแบบของภาษาจึงเน้นที่ความถูกต้องเป็ นหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นฝึ ก (Practice) ในขั้นนี้นกั เรี ยนจะ
ได้ฝึกใช้ภาษาที่เรี ยนมาแล้วในขั้นนําเสนอ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้นกั เรี ยนใช้ภาษาได้ถูกต้อง ขณะเดียวกันก็เน้นเรื่ อง
การใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว (Fluency) การฝึ กอาจจะฝึ กทั้งชั้น เป็ นกลุ่ม เป็ นคู่ หรื อขั้นนี้ เป็ นโอกาสที่ ครู จะแก้ไข
ข้อผิดพลาดของนักเรี ยนในการใช้ภาษา ซึ่ งการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นควรทําหลังการฝึ ก หากทําระหว่างที่ นักเรี ยน
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กําลังลองผิดลองถูก นักเรี ยนจะชาดความมัน่ ใจในการใช้ภาษาจนทําให้ความคล่องแคล่วอาจลดลงได้ กิ จกรรมที่
กําหนดไว้ในคู่มือครู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีท้ งั ในลักษณะที่กล่าวมานี้ และในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกอย่างอิ สระ ขั้นที่ 4 ขั้นการใช้ภาษา (Production) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรี ยนนําคําศัพท์หรื อประโยคที่ ฝึ ก
มาแล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในรู ปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว (Fluency) และเกิ ด
ความสนุกสนาน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกสบายใจในการเรี ยนแต่ละครั้ง กิจกรรมที่กาํ หนดไว้มีหลากหลาย เช่น
การเล่นเกม การทําชิ้นงาน การทําแบบฝึ ก การนําเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ป (Wrap up) เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละชัว่ โมง จุดประสงค์คือ เพื่อสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนแล้ว กิจกรรมที่เสนอแนะไว้อาจจะ
เป็ นการนําเสนอรายงานของกลุ่ม ทําแบบฝึ กหัดเพื่อสรุ ปความรู ้ หรื อเล่นเกมเพื่อทดสอบสิ่ งที่เรี ยนมาแล้ว (สุ มิตรา
อังวัฒนกุล, 2540)
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแบบฝึ กเป็ นวิธีหนึ่ งที่ ช่วยฝึ กทักษะการเขียนสะกดคําศัพท์ให้ได้ผลดี
เพราะแบบฝึ กช่วยให้นักเรี ยนสามารถเขียนสะกดคําศัพท์ได้แม่นยํา สื่ อความหมายได้ชดั เจน และการให้นักเรี ยน
ทําแบบฝึ กบ่อย ๆ จะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาวิชาให้ดียิ่งขึ้น เพราะแบบฝึ กจะทําให้นักเรี ยนได้มีโอกาสนํา
ความรู ้ตามที่เรี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น (ชวาลา ศรี วงษา, 2557) และการสร้างแบบฝึ ก
ต้องคํานึ งถึงตัวนักเรี ยนเป็ นหลัก และในขณะเดี ยวกันก็ควรสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนและควรจัด
เนื้ อหาให้สอดคล้องกบเนื้ อหาในบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้วด้วย และให้เวลาที่ เหมาะสมแก่นักเรี ยนในการทําแบบฝึ ก
หากมี ค าํ ชี้ แจงใด ๆ ควรให้มี ขอ้ ความสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ส่ วนการเรี ยนเนื้ อหาควรเรี ยนจากง่ ายไปหายาก
(กมลวรรณ โคตรทอง, 2557) และ (สมพล พวงสั้น, 2559) ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะร่ วมกับชุดคําสัง่ สําเร็ จรู ป
ของโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่ องการหาปริ พนั ธ์ ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 85.93/76.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ 75/75 และ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การหาปริ พนั ธ์ หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะร่ วมกับชุดคําสัง่
สําเร็ จรู ปของโปรแกรมจี โอจีบร้าสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ศริ ญดา เทียมหมอก, 2558)
แบบฝึ กการอ่านจับใจความโดยใช้สาระท้องถิ่นร่ วมกับแผนที่ความคิด มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.05/81.33 (ไชยวัฒน์
อารี โรจน์, 2558) ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 มีค่าประสิ ทธิภา 82.24/85.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และความสามารถด้านการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า มีค่าเท่ากับร้อยละ
85.46 สูงกว่าเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากความเป็ นมาและความสําคัญของสาเหตุปัญหาดังกล่าว ถ้านํารู ปแบบวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบฝึ กทักษะอ่ านและเขี ยนมาใช้ในการฝึ กทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาต่ างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จะเกิ ดผลดี กบั นักเรี ยนเป็ นอย่างมากและที่ สําคัญอย่างยิ่งเพื่อจะช่วยเพิ่มพูน
ความรู ้ และความสามารถพื้ นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรี ยน ผูว้ ิจัยจึ งสร้ างแบบฝึ กทักษะอ่ านและเขี ยน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นสื่ อและเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ ยวกับทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนให้ดียง่ิ ขึ้น ทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ อัน
จะส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งขึ้นและเป็ นประโยชน์ในการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษในอนาคต
ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ

3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

จากการที่ได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุ ปเป็ น
กรอบในการดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะประกอบ
ขั้นตอน
จุดประสงค์
1. ทบทวนความรู ้เดิม
1. ขั้นนํา
2. เชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยนใหม่
1.1 สร้างความสนใจ
3. เกิดการเรี ยนรู ้อย่างตรงเป้าหมาย
1.2 นําบทเรี ยนเดิมเชื่อมโดย
บทเรี ยนใหม่
1.3 บอกวัตถุประสงค์การเรี ยน
1. ได้หลักการของการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
2. ขั้นสอน
2. เกิดความเข้าใจการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
2.1 ชี้แจงหลักการอ่านและเขียน
2.2 ครู ยกตัวอย่างการใช้แบบฝึ ก
ทักษะประกอบ
1. เพื่อฝึ กทักษะอ่านและเขียนโดยทําแบบฝึ กทักษะ
3. ขั้นฝึ กทักษะ
นักเรี ยนทําแบบฝึ กทักษะประกอบ ประกอบ
2. ตรวจข้อบกพร่ องจากการทําแบบฝึ กทักษะ
4. ขั้นการนําไปใช้
4.1 นําคําศัพท์หรื อประโยคที่ฝึก 1. ครู นาํ บทอ่านและให้นกั เรี ยนเขียนตอบจากบท
อ่าน
มาแล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. ความสามารถอ่านและเขียนตามบทเรี ยนที่
4.2 นักเรี ยนทํางานที่ได้รับ
กําหนดให้
มอบหมาย
5. ขั้นสรุ ป
1. ตรวจคําตอบที่ถูกต้อง
สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนแล้ว
2. สรุ ปเนื้อหาจากการเรี ยน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ความสามารถ
อ่านภาษาอังกฤษ
ความสามารถ
เขียนภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

4. วิธีดําเนินการวิจัย
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Posttest Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)โดยผลที่ ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง นํามาเปรี ยบเที ยบเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของการวิจยั ที่วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะประกอบสูงขึ้น ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
4.2 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ก ําลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 40 คนโรงเรี ยนวัดราษฎร์ นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) สํานักงานเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะประกอบ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 2 เดื อน (สิ งหาคม – กันยายน 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
18 แผน เวลา 18 ชัว่ โมง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ เรื่ อง Animals, Weather and Seasons, Fruit
and Vegetables การตรวจสอบคุณภาพโดยด้านความเที่ ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.63)
(2) แบบทดสอบวัดวัดความสามารถอ่านและเขียน จํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ความสามารถอ่าน เป็ นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) 0.6-1.00 ค่าความยากง่าย 0.34-0.75 ค่าอํานาจจําแนก 0.29-0.85 และค่าความเชื่อมัน่ 0.85 ชุดที่ 2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถเขียน เป็ นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.6-1.00 ค่าความยากง่าย ระหว่าง
0.38-0.88 ค่าอํานาจจําแนก 0.20-0.93 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.89
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ แ บบฝึ กทั ก ษะประกอบ ใช้ เ วลาในการสอน
18 ชัว่ โมง มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน โรงเรี ยนวัดราษฎร์ นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สํานักงานเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติทดสอบที (Dependent t-test statistic)
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5. สรุ ปผลการวิจัย

เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
5.1 การศึกษาความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ จําแนกตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์

ระดับ

คะแนน

จํานวน

ร้อยละ

80-100

ดีเยี่ยม

58-72

40

100

70-79

ดี

50-57

-

-

รวม

ดีเยี่ยม

-

40

100

𝐱𝐱�

SD

64.90

3.37

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ( x� = 64.90) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม
5.2 การศึ กษาความสามารถเขี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ จําแนกตามเกณฑ์การวัด
และประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
เกณฑ์

ระดับ

คะแนน

จํานวน

ร้อยละ

80-100

ดีเยี่ยม

136-170

28

70.00

70-79

ดี

119-135

12

30.00

รวม

ดีเยี่ยม

-

40

100

𝐱𝐱�

SD

145.90

13.72

จากตาราง 6 พบว่า ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (x� = 145.90) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 70.00 อยู่
ในระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 30.00 อยูใ่ นระดับดี
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การเปรี ยบเที ยบความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ระหว่างก่ อน
เรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
5.3 ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความสามารถอ่ านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ระหว่า ง
ก่อนเรี ยน และ หลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
การทดสอบ

𝐱𝐱�

SD

ก่อนเรี ยน

10.72

4.64

หลังเรี ยน

24.02

2.18

df

t

p-value

39

20.89

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ ยความสามารถอ่ านภาษาอัง กฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ภายหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 ความสามารถเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ ผลการ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถเขียน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ
การทดสอบ

SD

ก่อนเรี ยน

𝐱𝐱�

10.52

4.86

หลังเรี ยน

24.28

2.50

df

t

p-value

39

21.78

.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ ยความสามารถเขี ยนภาษาอัง กฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

1. ความสามารถอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ ความสามารถอ่านและความสามารถเขียนอยูใ่ นระดับดี เยี่ยม (x� = 24.08
และ x� = 24.28) ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิ การ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบ โดยเริ่ มจากการศึกษาหลักสู ตร เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี ผ่านการตรวจสอบแก้ไข แบบฝึ กทักษะที่ใช้กบั นักเรี ยนมีคุณค่าเพราะ 1) แบบฝึ ก
มีภาพประกอบที่ชดั เจน 2) การจัดเรี ยงลําดับขั้นตอนจากง่ายไปหาอยาก 3) ตรวจสอบแก้ไขนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในการ
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ฝึ ก หลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนเนื้อหาจากแบบเรี ยนแล้ว แบบฝึ กทักษะจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ เกิด
แรงจูงใจ และสามารถตรวจสอบผลการเรี ยน ทําให้ทราบความก้าวหน้า และข้อบกพร่ องของนักเรี ยนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) ได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร จากกาวิเคราะห์
พบว่า นักเรี ยนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษดีกว่าเดิม ตอบคําถามได้ถูกต้อง นักเรี ยนที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
และอ่อน อาจใช้เวลาในการทําแบบฝึ กช้ากว่า แต่เข้าใจเรื่ องที่เรี ยนได้มากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กมลวรรณ โคตรทอง (2557) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานอาเซี ยน
จากการวิเคราะห์พบว่า แบบฝึ กมีประโยชน์อย่างยิง่ ทั้งต่อตัวนักเรี ยนและครู สามารถเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
รวมทั้งเป็ นการวัดความสามารถว่าอยูใ่ นระดับใด แบบฝึ กสามารถช่วยลดภาระงานของครู อีกทั้งยังเห็นข้อบกพร่ องใน
การเรี ยนการสอนทําให้วางแผนการสอนเพื่อพัฒนานักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ความสามารถอ่านและเขียนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะประกอบ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะประกอบ สามารถกระตุน้ ความ
สนใจของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น และทําให้ประสิ ทธิภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นได้ โดยนักเรี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอนจนเกิดการเรี ยนรู ้ด้วย
ตนเอง ทําให้นกั เรี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบ
คําถามด้วยตนเอง จึ งเป็ นการช่ วยเสริ มแรงจู งใจแก่ นักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุลธิ ดา คนเสงี่ ยม (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิ ปปา ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ การเขี ย นภาษาอัง กฤษหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05
ณัชชา ทัดภูธร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยผสานแนวคิดทฤษฎี การประมวลผล
ข้อมูลประกอบกลุ่มร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั พบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากถึงมากที่ สุด และผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก รวมทั้งผลการศึกษา
หาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้เท่ากับ 84.34/87.99 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75 และ อรพัทธ ศิริแสง (2558) ได้ศึกษา
เรื่ องผลของการใช้แผนผังสรุ ปโยงเรื่ อง เป็ นแบบฝึ กชนิดเติมเพื่อฝึ กการอ่านจับใจความของนักเรี ยนเกรด 4 ผลการวิจยั
พบว่า ความเข้าใจในการอ่านของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการทําแผนผังสรุ ปโยงเรื่ องด้วยตนเองแตกต่างจากกลุ่มที่
เรี ยนด้วยการตอบคําถามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควรจัดแบบฝึ กมีภาพประกอบที่ชดั เจน
การจัดเรี ยงลําดับขั้นตอนจากง่ายไปหาอยาก และตรวจสอบแก้ไขนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลในการฝึ ก
2. การทําแบบฝึ กทักษะประกอบไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีการดูแลแก้ไขนักเรี ยน
ทันที
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาแบบฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ ในสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาและตัวชี้วดั
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ในระดับชั้นต่ า ง ๆ ควรมีการฝึ กทักษะอย่างต่อเนื่องและศึกษาผลที่เกิดขึ้นผูเ้ รี ยน
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การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนแบบปฏิ บตั ิ การเป็ นฐาน สําหรับ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสายอากาศ ที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการเตรี ยมการ 2) ขั้นการศึกษาข้อมูล
3) ขั้นการวิเคราะห์แก้ปัญหา 4) ขั้นการทดลอง 5) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ 6) ขั้นการประเมินผล เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดการสอนเรื่ องการออกแบบสายอากาศ ซึ่ งประกอบด้วย คู่มือครู แผนการสอน ใบเนื้อหา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โปรแกรมนําเสนอ (PowerPoint) โปรแกรมจําลองฟั งก์ชัน (GUI) และชุ ดทดลอง
ต้นแบบสายอากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง 20 คน ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยน
การสอนและชุ ดการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้นผ่านการประเมิ นความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ในระดับมาก ผูเ้ รี ยน
มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอน มีระดับความพึงพอใจมาก และชุดการสอนที่ใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิ บัติการเป็ นฐาน มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 1.70 ที่ สอดคล้องกับเกณฑ์การหา
คุณภาพของ เมกุยแกนส์
คําสําคัญ: กระบวนการเรี ยนการสอนแบบปฏิบตั ิการเป็ นฐาน วิศวกรรมสายอากาศ

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ระบุวา่ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามสํา คัญ ที่ สุ ด กระบวนการ
จัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตรา 24 ระบุว่า
“สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะ
กระบวนการคิดที่ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ นรวมทั้งสามารถใช้การวิจยั
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542) ดังนั้นผูส้ อนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะต้อง
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุผล ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ
จากการสํารวจสภาพการเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมา พบว่า กิจกรรมใน
การเรี ยนการสอนไม่หลากหลายทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเบื่อหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรี ยน วิธีการสอนไม่มุ่งให้
ผูเ้ รี ยนมีการปฏิบตั ิ ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่มีทกั ษะในการแก้ปัญหาอย่างมีข้ นั ตอนและเป็ นระบบตลอดจนไม่สามารถนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวติ ประจําวันได้ ดังนั้นควรจัดให้มีการพัฒนาด้านรู ปแบบการสอนและด้านสื่ อ การ
เรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ (อนุรักษ์, 2557) นอกจากนั้นยังมีการศึกษาและสํารวจสภาพปั ญหาอย่างต่อเนื่อง พบว่า
เนื้อหาทางด้านวิศวกรรมส่ วนใหญ่มีการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ที่ซบั ซ้อนและต้องใช้เวลาในการคํานวณมาก ทํา
ให้ผูเ้ รี ยนขาดความเชื่ อมัน่ ในการเรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาใหม่ๆ สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ไม่มีความ
หลากหลายและมีจาํ นวนน้อย ไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนส่ วนมากใช้วิธีการสอนเป็ นแบบบรรยาย
ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Klinbumrung, K. Tansriwong,
S. and Akatimagool, S. (2015)) จากการศึกษาสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงสรุ ปได้วา่ กิจกรรมและการเรี ยนการสอนที่
ผ่านมาไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมภายในชั้นเรี ยน ไม่มีสื่อการสอน และไม่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ถ้าหาก
ปล่อยให้การเรี ยนการสอนดําเนิ นไปตามรู ปแบบเดิมจะไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และ
ไม่สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั อันเป็ นส่วนสําคัญของคนไทยใน
อนาคตที่ชาติตอ้ งการ (ธีรวุฒิ, 2548) ดังนั้นผูส้ อนควรจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น สร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง และให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ จักการทํางานเป็ นกลุ่ม มี การปฏิ สัมพันธ์กับสังคม อย่างมี คุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึ กษา หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ได้บรรจุรายวิชา
วิศวกรรมสายอากาศ ที่ มุ่งเน้นหลักการเบื้องต้นของสายอากาศ แพทเทอร์ สนามของสายอากาศชนิ ด เส้นลวด
ไดโพลครึ่ งคลื่น ยากิ -อูดะรายคาบล็อกและอะเพอร์ เจอร์ การออกแบบสายอากาศ อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
การแมตซ์สายอากาศชนิ ดต่างๆ วิธีป้อนสัญญาณเข้าสายอากาศ และการวัดคุณสมบัติของสายอากาศ เป็ นต้น
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ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
ปฏิบตั ิการ จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมากที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการปฏิบตั ิ การทดลอง เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ ง เนื่ องจากการเรี ยนการสอนแบบปฏิ บตั ิการ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิหรื อ
ทําการทดลอง ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้เกิ ดประสบการณ์ตรง มีทกั ษะปฏิ บตั ิในการใช้เทคโนโลยี ทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทาบอย (Taboy, 2006)
ได้ก ล่ า วไว้ว่า สํ า หรั บ การปฏิ บัติ ก ารทดลองในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารนั้น เป็ นขั้น ตอนหนึ่ งในการสอนทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ทางทฤษฎี และทักษะปฏิบตั ิการทดลองผูเ้ รี ยนจึ งต้องการ
ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิท้ งั ในช่วงปฏิบตั ิการตามตารางเรี ยนและนอกตารางเรี ยน
จากแนวทางดังกล่ าว ผูว้ ิจัย จึ งมี ความสนใจที่ จะพัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนแบบปฏิ บัติการ
เป็ นฐาน (Laboratory based Learning) ที่เป็ นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบตั ิการที่เรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์
ตรงจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริ งและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด การเรี ยนรู ้จากการกระทํา ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
จริ ง ฝึ กคิด ฝึ กลงมือทํา ฝึ กทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึ กการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึ กทักษะการเสาะแสวงหา
ความรู ้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ท้ งั ทางทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ (สํานักเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2550)
นอกจากนี้ ได้มีนกั วิจยั ที่ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้สําหรับการสอนปฏิบตั ิการวิศวกรรม
โทรคมนาคม ที่พบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ PESDEEP (เปปดีฟ) ที่พฒั นาขึ้นเป็ นรู ปแบบที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใหม่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มในการเรี ยนรู ้ และยังมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยน มีเครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิ บตั ิการทดลองที่มีคุณภาพ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความ
เข้าใจในการเรี ยนรู ้ทางด้านปฏิบตั ิการเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น (สมศักดิ์ ,
2557) ดัง นั้น จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง ได้พ ฒ
ั นากระบวนการเรี ย นการสอนแบบปฏิ บัติ ก ารเป็ นฐาน
(Laboratory based Learning) ที่เรี ยกว่า พิเอด้า (PIAEDA model) ซึ่ งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นการ
เตรี ยมการ (Preparation) 2. ขั้นการศึกษาข้อมูล (Information) 3. ขั้นการวิเคราะห์แก้ปัญหา (Analysis) 4. ขั้นการ
ทดลอง (Experiment) 5. ขั้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Discussion) และ 6. ขั้นการประเมินผล (Assessment)
ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด การปฏิบตั ิงานจริ ง และการแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ย
ตนเอง ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากความเป็ นมาและความสํา คัญ ของปั ญ หา จึ ง เป็ นแนวทางให้ผูว้ ิจัย ได้พ ฒ
ั นากระบวนการเรี ยน
การสอนแบบปฏิ บัติก ารเป็ นฐาน PIAEDA model สํา หรั บ การศึ ก ษาด้า นวิศวกรรมสายอากาศ และสร้ า งชุ ด
การสอนปฏิ บัติ ก ารการออกแบบสายอากาศ เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจัด กิ จกรรมตามกระบวนการเรี ยน
การสอนที่ พฒั นาขึ้น ที่ สามารถส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างแท้จริ ง สามารถนํา
ความรู ้ที่ได้ไปใช้พฒั นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมอันก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการศึกษาระดับสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิบตั ิการเป็ นฐาน สําหรับ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสายอากาศ
1864

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

2.2 เพื่อสร้างและทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผูว้ ิจัยได้นาํ แนวคิดทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ซึ่ งมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนแสวงหา
ความรู ้ และพัฒนาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิบตั ิการเป็ นฐาน
(Laboratory based Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบตั ิการที่เรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ตรงจากการ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์จริ งและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด การเรี ยนรู ้จากการกระทํา ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ฝึ กคิด
ฝึ กลงมือทํา ฝึ กทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึ กการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ทิศนา, 2559) ดังนั้นแนวคิดดังกล่าว จึงถูก
นํามาประยุกต์เป็ นแนวทางหลักในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ก ารปฏิ บัติ การเป็ นฐานแบบ
PIAEDA model แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PIAEDA model
จากภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิบตั ิการเป็ นฐานแบบ PIAEDA model ประกอบไปด้วย 6
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการเตรี ยมการ (Preparation) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนจะวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลําดับขั้นตอนและแผน
กิจกรรม ในส่วนของผูเ้ รี ยนจะศึกษาและทบทวนเนื้อหาตามหัวข้อการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
2. ขั้นการศึ กษาข้อมูล (Information) เป็ นขั้นที่ ผูส้ อนให้เนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยใช้
วิธีการสอนและสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผูเ้ รี ยนจะรวบรวมและสรุ ปเนื้อหาที่ได้รับ
3. ขั้นการวิเคราะห์แก้ปัญหา (Analysis) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนจะต้องให้ความช่วยเหลือ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา
แก่ผเู ้ รี ยนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทฤษฎีที่จาํ เป็ น และโปรแกรมจําลองที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ และผูเ้ รี ยนจะ
ศึกษาหัวข้อโจทย์ปัญหาที่กาํ หนด จากนั้นค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยนําเอาองค์ความรู ้ทางทฤษฎี ที่
ศึกษาค้นคว้ามาอ้างอิง หรื อใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น โปรแกรมจําลอง มาพิสูจน์และตรวจสอบผลลัพธ์ เป็ นต้น
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4. ขั้นการทดลอง (Experiment) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิการเพื่อพิสูจน์ หลักการ ทฤษฎี ตาม
หัวข้อที่กาํ หนด โดยทําการทดลองตามขั้นตอนที่กาํ หนดให้ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลอง
โดยที่ผสู ้ อนเป็ นผูด้ ูแลให้คาํ แนะนําช่วยเหลือให้การทดลองเป็ นไปตามขั้นตอนที่กาํ หนด
5. ขั้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Discussion) เป็ นขั้นที่ผแู ้ ทนในแต่ละกลุ่มจะนําเสนอสรุ ปข้อมูล ในแต่ละ
หัวข้อโดยผูส้ อนและผูเ้ รี ยนทุกคนจะร่ วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกันถามตอบในเนื้ อหาวิชา
จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปและรวบรวมเนื้อหารายวิชาได้ รวมทั้งทําให้เกิดความรู ้ในการนําไปใช้ประโยชน์
6. ขั้น การประเมิ น ผล (Assessment) เป็ นขั้น ตอนของการประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยน หลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม จาก
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ศึ กษาสภาพปั ญหาในการเรี ยนการสอนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ และวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา
วิศวกรรมสายอากาศ เพื่อกําหนดหัวข้อในการเรี ยนการสอนได้จาํ นวน 6 หัวข้อ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์หวั ข้อรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ
สําหรับในงานวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีแนวคิดในการดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบปฏิบตั ิการเป็ นฐาน
แบบ PIAEDA model ดังนั้นจึ งได้กาํ หนดเลื อกหัวข้อของเนื้ อหาที่ ใช้ในการทดสอบรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ดังกล่าวเฉพาะในหัวข้อที่ 3 เรื่ องการออกแบบสายอากาศ
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ที่ ประกอบไปด้วยชุดการสอนเรื่ องการออกแบบสายอากาศ ได้แก่ ใบ
เนื้ อหา โปรแกรมนําเสนอ (PowerPoint) สื่ อโปรแกรมจําลองฟั งก์ชนั (GUI) และชุดทดลองต้นแบบสายอากาศ
แสดงดังภาพที่ 3 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นนั้นได้ผา่ นการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ผล
การประเมินความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน-หลังเรี ยน ที่ผา่ นการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
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ภาพที่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อที่
ข้ อคําถาม
(X )
1.
ด้านแผนการสอน
4.16
2.
ด้านใบเนื้อหา
4.04
3.
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
4.12
(โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint )
4.
สื่ อโปรแกรมจําลองฟังก์ชนั (GUI)
4.16
5.
ชุดทดลองต้นแบบสายอากาศ
4.20
6.
ด้านการวัดและประเมินผล
4.16
รวมเฉลี่ย 4.14

S.D.
0.55
0.84
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก

0.55
0.58
0.69
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่
4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งถือว่าชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมที่
ระดับมาก
4.3 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จํานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
4.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PIAEDA model ที่เน้นการปฏิบตั ิการเป็ นฐาน สําหรับ
การศึ ก ษาเรื่ อ งการออกแบบสายอากาศ ส่ ว นตัว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ชุดการสอน และระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ของนักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวิศวกรรม
สายอากาศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําชุดการสอนเรื่ องการออกแบบสายอากาศ ที่ผ่านการ
ประเมิ น ความเหมาะสมจากผู ้เ ชี่ ย วชาญ ไปทดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รครุ ศ าสตร์
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อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาวิศวกรรม
สายอากาศ ในภาคการศึ กษาที่ 2/2560 จํานวน 20 คน คือวันที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยใช้กระบวน
การเรี ย นการสอนเป็ นไปตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PIAEDA model ที่ เ น้น การปฏิ บัติก ารเป็ นฐาน
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมซึ่ งประกอบไปด้วย ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อน-หลังเรี ยนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์ และผลที่ได้
จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้นมาวิเคราะห์
ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (SPSS) ซึ่ งสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ เ ป็ นสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ PIAEDA model

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลที่ นาํ เสนอในบทความวิจยั นี้ เป็ นการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PIAEDA model ที่ เน้นการ
ปฏิบตั ิการเป็ นฐานที่พฒั นาขึ้น นํามาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน มีผลเป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.

ข้ อคําถาม
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน แบบ PIAEDA model
ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านสื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
รวมเฉลี่ย

(X )

4.20
4.12
4.28
4.08
4.17

S.D.
0.65
0.53
0.54
0.70
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ที่ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ การประเมินที่ระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
รายการ

คะแนนก่อนเรี ยน (Pretest)
คะแนนหลังเรี ยน (Posttest)

คะแนน
เต็ม
15
15

ค่ าเฉลีย่
6.85
11.65
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ร้ อยละ
คะแนนที่ได้
33.35
79.90

ค่ าประสิ ทธิภาพของ
เมกุยแกนส์ (Meguigans)
1.70
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จากตารางที่ 3 ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น มีค่าเท่ากับ 1.70 ซึ่ งสู งกว่า 1.00
ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.

ข้ อคําถาม
ด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ด้านใบเนื้อหา
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล

(X )

รวมเฉลี่ย

4.20
4.34
4.24
4.20
4.25

S.D.
0.84
0.82
0.78
0.60
0.77

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอน มีระดับความ
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77

6. อภิปรายผล

6.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PIAEDA model ที่ พฒั นาขึ้นเป็ นกระบวนการที่ ส่งเสริ มการเรี ยน
การสอนที่ เน้นการปฏิ บตั ิเป็ นสําคัญ อีกทั้งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าข้อมูลและพัฒนา
ความรู ้และทักษะได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
6.2 ด้านความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน และชุดการสอนที่ พฒั นาขึ้น พบว่า
โดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนเพราะเนื้ อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และมีการจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสม ตลอดจนนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ สื่ อโปรแกรม
นํา เสนอ PowerPoint มี ค วามสอดคล้อ งกับเนื้ อหา สื่ อ โปรแกรมจํา ลองฟั ง ก์ชัน GUI และชุ ด ทดลองต้น แบบ
สายอากาศ มีความเป็ นรู ปธรรมที่ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้อง แบบทดสอบ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จํานวนแบบทดสอบมีความเหมาะสมและสามารถวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) กระบวนการของ PIAEDA model ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง ที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
(2) ควรนําผลการวิจัยไปสู่ การจัดการองค์ความรู ้ ระหว่างอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรนํา กระบวนการของ PIAEDA model ไปทดลองใช้กับ หัว ข้อ ในรายวิช าอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ทางด้านการศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกด
คํา ภาษาไทย (2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย และ (3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคําภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัดศรัทธาธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสงคราม เครื่ องมือที่ ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (3) แบบ
ประเมินความสามารถการอ่านสะกดคําภาษาไทย และ (4) แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคําภาษาไทย
สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี
Wilcoxon Signed-Rank Test ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย มีประสิ ทธิภาพ 80.02/86.02 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ (2) ผลการศึกษาความสามารถการอ่าน
และเขี ยนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 มี ค่าเฉลี่ ยคิ ดเป็ นร้ อยละ 86.00 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาํ หนดไว้ และ (3) ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคํา
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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย ดัง ที่พระราชบัญญัติไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่ องแนวการจัดการศึกษา ซึ่ งในมาตรา 23
(4) ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญในเรื่ องของความรู ้และทักษะด้านภาษา ส่ งเสริ มให้มีการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่ งในหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กาํ หนดสาระการเรี ย นรู ้
ภาษาไทยไว้อ ย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยระบุวา่ ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่ อสารและเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งนําไปใช้จริ งในชีวิตประจําวัน ทั้งในด้าน
ทักษะ การอ่าน การเขียน การฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ รู ้จกั การพูดที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ จําเป็ นต้องมี
การใช้หลักภาษาไทยที่ถูกต้อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา, 2551) ดังนั้น การศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา นับว่าเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญมาก ภาษาไทยเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
ก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติไทยเป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อ
สร้ างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ ภาษาไทยยังเป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของพรรพบุ รุษ
ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าควรแก่การเรี ยนรู ้อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่
ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากผลการประเมินการอ่าน และเขียน ประจําปี การศึ กษา 2560 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัดศรัทธาธรรม พบว่า นักเรี ยนที่มีผลการประเมินการอ่าน เขียน ตํ่ากว่าเกณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 66.65 ฝ่ า ย
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วิชาการโรงเรี ยนวัดศรัทธาธรรม จึ งชี้ ให้เห็นว่าการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยนั้นมีความสําคัญอย่างมาก
ควรนําวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยพัฒนานักเรี ยนให้เกิดทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย เนื่ องจากแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียน
สะกดคําภาษาไทย จะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นภาพ การอ่านและเขียนสะกดคําชัดเจนขึ้น และแบบฝึ กทักษะการอ่าน
และเขียนสะกดคําภาษาไทย เป็ นเครื่ องมือที่นกั เรี ยนสามารถนําไปทบทวนความเข้าใจนอกชั้นเรี ยน ช่วงเวลาใดก็
ได้ ตามต้อง จึงทําให้นกั เรี ยนเกิดความชํานาญ อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง อยูเ่ สมอ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
(2) เพื่อศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
3. สมมติฐานของการวิจยั
1. แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 หลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความสามารถการอ่านและ
เขียนสะกดคําภาษาไทย

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ที่ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดี ยว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
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โดยผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ
ผลการศึ กษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 10 คน โรงเรี ยนวัดศรัทธาธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Per-test
Treatment
T1
X

Post-test
T2

5.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 10 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ย นวัด ศรั ท ธาธรรม จัง หวัด สมุ ท รสงคราม สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสงคราม
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
และเขียนสะกดคําภาษาไทย และความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลความสามารถอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย และระยะที่ 3 วัดผลความสามารถอ่าน
และเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ประเภท ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 แผน ประกอบด้วย 1) การอ่านเรื่ องตา 2) การอ่านสะกดคําและ
เขียนแจกรู ปตัวสะกด 3) รู ้จกั พยัญชนะ ข ห ต ม พ และการคัดลายมือ 4) การอ่านเรื่ อง อีกาตาดี และเขียนคําศัพท์
จากเรื่ องที่ อ่าน 5) เรื่ อง รู ้จกั พยัญชนะ ก ด น ล รู ้จกั สระ อี อู และการเขียนตามคําบอก เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59
(2) แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย มี 10 แบบฝึ ก ประกอบด้วย 1) อ่านคําตาม
ภาพ 2) เติมคําตามภาพ 3) การเขียนสะกดคํา 4) อ่านคํานําเรื่ อง 5) โยงคําทําได้ 6) ฝึ กอ่านกันเถอะ 7) เขียนคําจาก
ภาพ 8) ปริ ศนาหาให้เจอ 9) เรี ยงคําทําโยค 10) มาแต่งประโยคกันเถอะ เสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา และความเหมาะสมของแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และนําไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพ ผลการทดลอง พบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) =
80.02/86.02
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(3) แบบประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย แบ่ ง แบบประเมิ น ออกเป็ น 2 ส่ ว น (1) แบบประเมิ น
ความสามารถการอ่านสะกดคําภาษาไทย จํานวน 15 ข้อ และ (2) แบบประเมินความสามารถการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย จํานวน 20 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และแบบประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยที่สร้างขึ้น โดยนําเครื่ องมือ
ดังกล่าวไปใช้กบั ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 10 คน โรงเรี ยนวัดศรัทธาธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test

6. สรุ ปผลการวิจัย
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.02/86.02 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้

ตาราง 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
นักเรี ยนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนระหว่างเรี ยน(50)
40
39
40
39
40
40
39
40
44
41
เฉลี่ยรวม
ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 = 80.02/86.02

ค่าร้อยละ
80
78
80
78
80
80
78
80
88
80
80.02

คะแนนหลังเรี ยน(50)
45
43
42
42
43
42
44
43
46
44

ค่าร้อยละ
90
86
84
80
86
82
88
86
92
88
86.02

จากข้อ มู ล ในตารางที่ 2 แบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผา่ นการทดสอบหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่า
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เท่ากับ 80.02 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ 86.02 แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการ
อ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทย สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ผู ้วิ จัย สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
80.02/86.02 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
(2) ศึ กษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 86.00 เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนสอบ
ก่อนเรี ยน
( 50 )
32
32
34
30
33
30
33
34
34
34
เฉลี่ยรวม

ค่าร้อยละ

64
64
68
60
66
60
66
68
68
68
65.20

ระดับ

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
( 50 )
45
43
42
42
43
42
44
43
46
44

ค่าร้อยละ

ระดับ

88
86
84
80
86
82
88
86
92
88

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
86.00

จากข้อ มู ล ในตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความสามารถการอ่ า นสะกดคํา ภาษาไทยของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยคิด
เป็ นร้อยละ 86.00 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
(3) การเปรี ยบเที ยบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่า หลังเรี ยนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลวิเ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บความสามารถการอ่ า นและเขี ยนสะกดคํา ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
ก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

µ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

10
10

50
50

32.60
43.40

σ
1.57
1.35

di

sig

11.48

.00

จากข้อมูลในตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

7.1 การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่ านและเขียนสะกดคําภาษาไทย สํ าหรั บนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีประสิ ทธิภาพ 80.02/86.02 แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
ทําให้นกั เรี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ และมีความเข้าใจในเนื้ อหาด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 80.02 และนักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและ
เขียนสะกดคําภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 86.02 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่า แบบฝึ กทักษะเป็ น
สื่ อการสอนที่ จะช่ วยส่ งเสริ มนักเรี ยนได้เห็ นภาพที่ ชัดเจนขึ้น และแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดความชํานาญ สามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง จนทําให้นักเรี ยนความเข้าใจใน
บทเรี ยนเพิ่มขึ้น และช่วยส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยที่ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ณัฐกานต์ ชาติเพชร (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะเสริ มทักษะกลุ่มภาษาไทย เรื่ อง
การอ่านและเขียนสะกดคํายาก กลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าแบบฝึ กทักษะการ
อ่านและเขียนสะกดคํายากที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ 86.46/84.46 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 80/80 ที่ได้
กําหนดไว้
7.2 การศึ กษาความสามารถการอ่ านและเขียนสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่ านและเขียนสะกดคําภาษาไทย พบว่า การประเมินความสามารถ
การอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย มีประสิ ทธิภาพ 83.77/85.33 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้แสดงให้เห็น
ว่า การประเมินความสามารถการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย โดยยึดหลักปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกด
คําภาษาไทย ซึ่งครู ได้ออกแบบ แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย หรื อการจัดสภาพแวดล้อมใน
การเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา และการทําแบบฝึ กทักษะของนักเรี ยนยังเป็ นการ
ประเมินผลการสอนของครู ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษร สุ ทธิ ปัญโญ (2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง การ
พัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคําโดยใช้แบบฝึ กทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ 84.50/82.50 และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล 0.5821 พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกตัวสะกดคํามีค่าเฉลี่ย 2.65
7.3 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่ านและเขียนสะกดคําภาษาไทยสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่ านและเขียนสะกดคําภาษาไทย คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านและ
เขียนสะกดคําภาษาไทย เป็ นการพัฒนาทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดย ครู นาํ เพลง สระ-า มาร้องให้
นักเรี ยนฟัง เป็ นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และครู นาํ บัตรภาพ ปริ ศนาอักษรไขว้ ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
เป็ นการพัฒ นาทัก ษะด้า นการอ่ า น การเขี ย น ทํา ให้เ กิ ด ความคล่ อ งแคล่ ว ในการอ่ า นสะกดคํา ภาษาไทย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนาธิ ป ผลวาวแวว (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
แบบฝึ กทักษะการอ่านและเขี ยนสะกดคําภาษาไทย สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มี ประสิ ทธิ ภ าพ
86.67/88.33 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้และค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านและการเขียนสะกด
คําภาษาไทยสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เท่ากับ 0.83

8. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) นักเรี ยนควรนําแบบฝึ กทักษะภาษาไทยมาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยของตนเอง และควรนําแบบฝึ กทักษะไปทบทวนนอกห้องเรี ยน
(2) ครู ควรออกแบบสื่ อให้เหมาะสมกับรายวิชาภาษาไทย และนําไปเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาภาษาไทย และควรไปใช้เป็ นตัวอย่างในการออกแบบสื่ อการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้
อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรพัฒนาแบบฝึ กทักษะที่มีความหลากหลาย เช่น แบบฝึ กทักษะ รู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์บคุ๊
(E-Book) โดยผ่านระบบเครื อข่าย (Internet) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และไดทุกที่ ทุกเวลา
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การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้ รูปแบบ
4 MAT สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์
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การวิจัยเรื่ องนี้ มี วตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คื อ (1) เพื่อพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู ้ การฟั ง การพูดภาษาจี น เพื่ อ
การสื่ อสารในชี วิตประจําวัน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์ โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
(2) เพื่อ ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุ ตรดิ ตถ์ด้านทักษะการฟั ง
การพูดภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เฉลี่ ยร้ อยละ 70 ขึ้ นไป และ (3) เพื่ อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใช้รู ป แบบ 4 MAT สําหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นอุ ตรดิ ต ถ์ ภาคเรี ยนที่ 1/2561 จํานวน
1 ห้องเรี ยน มี นักเรี ยน 40 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับคื อ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบ
4 MAT (2) แบบทดสอบทักษะการฟัง และทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรี ยน และ (3) แบบวัดความพึงพอใจ
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เชิ งบรรยายได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละ และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) การจัดการเรี ยนรู ้การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ผลการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (2) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการฟั ง การพู ด ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 82.67 มากกว่าร้อยละ 70
ที่ กาํ หนดไว้ (3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การฟั ง การพูดภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: ทักษะการฟัง, ทักษะการพูด, การสื่ อสาร, ภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน, การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กระแสโลกาภิวตั น์ หรื อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมตามวิวฒั นาการของโลก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ผลักดันให้เกิดการกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมในด้านบวก โดยภาษาเป็ นเครื่ องมือที่ สาํ คัญที่ใช้
เชื่ อ มโยงและเปิ ดโอกาสให้ ม นุ ษ ย์ แสวงหาความรู ้ ไ ด้ทุ ก ทิ ศ ทาง (สํานักยุท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาต่ างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2553, น.1) การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
ในชีวติ ประจําวัน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน การติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบ
อาชีพ และ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน (กระทรวงศึกษาธิการ2551, น.190)
ภาษาจีนเป็ นภาษาสากลมีผใู ้ ช้ในฐานะเจ้าของภาษาเป็ นจํานวน ถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก จึงนับว่า
เป็ นภาษาซึ่ งมีผูใ้ ช้กนั มากที่ สุด ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจี นได้ติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์
ทางการทูตมากว่า 30 ปี รัฐบาลไทยจึงกําหนดนโยบายมุ่งสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจซึ่งอาศัยภาษาจีน เป็ นเครื่ องมือ
ในการสื่ อสาร ( สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น.1)
การเรี ยนการสอนภาษาจี นในปั จจุบันของไทยพบว่า มี การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจี นกลางอยู่ใน
ทุ กระดับ ตั้งแต่ช้ นั อนุ บ าล ประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา และในระดับ มหาวิทยาลัยตลอดจนสถาบันสอนภาษา
เอกชนที่เปิ ดสอนภาษาจีนกลางให้กบั ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปนั้น (Pan Xinghua, 2010, pp.7-11 อ้างถึงใน Shi Lei, 2554)
โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์ ได้กาํ หนดให้มีการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจี น โดยจัดเป็ นวิชาเพิ่มเติ ม จํานวน 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อนวิชาภาษาจีน ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาจีน
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ปี การศึ กษา 2558 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาจี นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เท่ ากับ 2.05 (โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์, 2559, น.5) และ ปี การศึ กษา 2559 เท่ ากับ 2.11
(โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์, 2560, น.5) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับที่ ยงั ไม่เป็ นที่ น่าพอใจ พบว่าปั ญหาการใช้
ภาษาจีนของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ คือ ปั ญหาด้านทักษะการฟังและการพูด ขาดทักษะด้านการฟัง ไม่เข้าใจเรื่ องที่ฟัง
ไม่สามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องที่ ฟังได้ ส่ วนทักษะการพูด นักเรี ยนไม่สามารถพูดข้อความหรื อเรื่ องราว
ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่ได้คาํ นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงทําให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
ฟังและพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารได้ การเรี ยนการสอนทักษะทางภาษานั้นจะเริ่ มจากการสอนทักษะการฟังไปสู่
การพูด เป็ นการปูพ้ืนฐานนําไปสู่การเรี ยนภาษาชั้นสูงต่อไป (ปั ญญา วรรณชัย, 2553)
จากการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อนวิชาภาษาจีนได้
ศึ ก ษารู ป แบบวิธี การจัด การสอนวิช าภาษาจี น พบว่าการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้รูป แบบ 4 MAT เป็ นรู ป แบบที่
น่ าสนใจในการนํามาจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาภาษาจี น มาใช้ในการพัฒนาทักษะการฟั งและทักษะการพูดของ
นักเรี ยน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกัน รู ปแบบ 4 MAT จึงน่าจะเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือก
ในการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น และใช้ติดต่อสื่ อสารกับ
ชาวจีนในโอกาสต่างๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจี น เพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ดา้ นทักษะ
การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
ในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักเรี ยนขาดทักษะการฟัง และ
การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
การพัฒนาทักษะการฟัง และการ
พูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร

การจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การ
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาจีนเพื่อ การสื่ อสาร
ในชีวติ ประจําวันโดยใช้
รู ปแบบ 4 MAT

การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
1882

ผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะการฟัง การ
พูดภาษาจีนเพื่อการ
สื่ อสาร

ความพึงพอใจของ
นักเรี ยน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยใช้แผนการวิจยั แบบกลุ่ม
เดียว ซึ่งมีการวัดผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั ดังนี้ ฟิ ทช์
กิบบอน (Fitz-Gibbon, 1987, p.113)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั
กลุ่มทดลอง
E

MAT

ทดสอบก่ อนเรียน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั
E แทน กลุ่มทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
X แทน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/6 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 40 คน
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจี น
เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
ส่ วนตัวแปรตาม มี จํานวน 2 ตัวแปร คื อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน การฟั ง การพูดภาษาจี นเพื่ อการสื่ อสารใน
ชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูด
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
4.4 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ น โดยใช้เวลาในการสอน จํานวน18 ชั่วโมง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยน 4 MAT เรื่ อง ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์ ประกอบด้วย 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้ คือ หน่ วยที่ 1 天气
สภาพอากาศ จํานวน 4 ชัว่ โมง หน่ วยที่ 2 职业 อาชี พ จํานวน 4 ชัว่ โมงหน่ วยที่ 3 爱好 งานอดิเรก จํานวน 4
ชัว่ โมง และหน่วยที่ 4 旅行 ท่องเที่ยว จํานวน 6 ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบทักษะการฟัง และทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรี ยน
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาจี น โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 มี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการทําวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ถึงผูอ้ าํ นวยการ
ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟั งและการ
พูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ บทเรี ยน 4 เมื่อเสร็ จสิ้นการทดลองการ
จัดการเรี ยนรู ้ครบทุ กแผนแล้ว ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟั งและการพูด
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
ครู ให้นักเรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
สื่ อสารภาษาจีน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบวัดทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ขึ้นไป

2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนร้อยละ 70

3. วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ยน โดยใช้รู ป แบบ 4 MAT สําหรั บ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นอุ ต รดิ ต ถ์ หลังจัด กิ จ กรรม การเรี ย นรู ้ โดยคํานวณหาคื อ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายของคะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ดังนี้
4.51-5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 ระดับความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ
4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
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ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
การจัดการเรียนรู้

จํานวน
นักเรียน
40
40

คะแนนระหว่างเรี ยน (E1)
คะแนนหลังเรี ยน (E2)

คะแนนรวมนักเรียน
ทุกคน
13734
992

คะแนนเต็ม
360
30

ร้ อยละของคะแนน
เฉลีย่
343.34
24.55

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 343.34/24.55
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.) การเรี ยนรู ้ที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง
การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
จํานวนนักเรียน
40

คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนน

ทดสอบก่ อนเรียน
448

30

ค่ าดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.)

ทดสอบหลังเรียน
992

0.7234

จากตารางที่ 2 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ
ทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 448 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 992 คะแนน เมื่อคํานวณ
โดยใช้สูตรดัชนีประสิ ทธิ์ ผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.7234 หมายความว่า นักเรี ยนที่เรี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการ
ฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนอุตรดิตถ์เพิ่มขึ้น
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ดา้ นทักษะการฟัง
การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เฉลี่ย
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
40
40

�
𝒙𝒙
11.20
24.80

S.D.
1.18
2.02

* p < .05

1885

ค่ า t-test
37.28

Sig
.000
82.67

ร้ อยละ
37.33

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ย x̅ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 11.20 คะแนนเฉลี่ย x̅ หลังเรี ยนเท่ากับ 24.80
ค่า t เท่ากับ 37.28 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ นักเรี ยนที่เรี ยนการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ
4 MAT มีความสามารถในการเรี ยนสูงขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 82.67 ซึ่งนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อย
ละ 70 ที่กาํ หนดไว้
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
อุตรดิตถ์
ข้ อ

ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

รายการประเมิน

1. ด้ านเนื้อหา
1.1
ครู แจ้งจุดประสงค์ก่อนเรี ยนทุกครั้ง
1.2
เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัย
1.3
ครู อธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ
ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
1.4
การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามลําดับขั้นตอนตามรู ปแบบ 4 MAT
2. ด้ านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่ งที่เรี ยน
2.2
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์
2.3
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็ นความคิดรวบยอด
2.4
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
2.5
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบตั ิจากกรอบที่กาํ หนด
2.6
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสร้างชิ้นงานเพือ่ สะท้อนความเป็ นตัวเอง
2.7
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและประยุกต์ใช้
2.8
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น
3. ด้ านแหล่งการเรียนรู้และสื่ อประกอบ
3.1
สื่ อประกอบการเรี ยนรู ้มีความน่าสนใจ
3.2
ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งอื่น ๆ
4. ด้ านการวัดและประเมินผล
4.1
วิธีการวัดผลมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2
วิธีการวัดผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4.3
เครื่ องมือวัดผลมีความสอดคล้องกับวิธีการวัดผล
4.4
การกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลมีความเหมาะสม
เฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

X

S .D .

4.75
4.25
4.45

0.44
0.44
0.50

มากที่สุด
มาก
มาก

4.65

0.48

มากที่สุด

4.38
4.63
4.78
4.75
4.75
4.80
4.75
4.23

0.49
0.49
0.42
0.44
0.44
0.41
0.44
0.42

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.33
4.78

0.47
0.42

มาก
มากที่สุด

4.45
4.43
4.38
4.75
4.57

0.50
0.50
0.49
0.44
0.03

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการ
สื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์ ใน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.03
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จากผลการวิจยั เรื่ องการฟั ง การพูดภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ ก ารฟั ง การพู ด ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ มีผลการเรี ยนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.67 มากกว่าร้อยละ 70 ที่ กาํ หนดไว้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงว่านักเรี ยนทั้งหมดได้ค ะแนนเฉลี่ ยจากการทําใบงานจํานวน 18 ใบงาน และคะแนนเฉลี่ ยจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนประกอบกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่งสอดคล้อง
กับ ปิ ยะพงษ์ วงศ์ขมุ เงิน (2556, น.63-67) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้รูป แบบ 4 MAT เพื่ อ พัฒ นาทักษะการฟั งและการพูด ภาษาจี น ของนัก เรี ยน โดยให้
นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ ทักษะการฟังและ การพูดภาษาจีนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป เครื่ องมือที่
ใช้คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา จ32201 การวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนทักษะ
การฟั งและการพูดภาษาจี นเฉลี่ ยสู งกว่าร้อยละ 70 จํานวน 23.50 คน โดยมี คะแนนเฉลี่ย 16.12 คิ ดเป็ นร้อยละ
90.38 ซึ่งนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ที่กาํ หนดไว้
2. จากผลการวิ จัย พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ การพัฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ เฉลี่ยร้อยละ 82.67
มากกว่าร้อยละ 70 ที่กาํ หนดไว้ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ 4 MAT เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจแนวคิดของเรื่ อง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยหลังจากการเรี ยนรู ้
โดยรู ปแบบ 4 MAT ปรากฏว่าผลการเรี ยนรู ้สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่าวิธีการเรี ยนรู ปแบบ 4 MAT สามารถทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ได้เป็ นอย่างดีซ่ ึงสอดคล้องกับ ศิริรัตน์ นาอุดม
(2553, น.161) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาทัก ษะการฟั ง และการพู ด ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโนนสมบู รณ์ ป ระชาสรรค์ได้รับกลวิธีฝึกตามแนวการสอนแบบฟั ง-พูด โดยยึด
ขั้นตอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านเฉลี่ ยร้อยละ 75.22 และจํานวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมิ น เฉลี่ ยร้ อยละ 83.33 ซึ่ ง สู งกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
3. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาทักษะการฟัง การ
พูด ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจําวัน โดยใช้รูป แบบ 4 MAT สําหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์อยู่ในระดับมากที่ สุดเนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT เป็ นวิธีการที่ จะช่วยให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดและเข้าใจเรื่ องที่เรี ยนได้ดว้ ยวิธีที่ตนเองถนัด เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้คิดหาวิธี
นํารู ปแบบ 4 MAT มาช่วยให้การการฟั ง การพูดภาษาจีนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยในขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ กับ ผู ้อื่ น เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การพัฒ นาทัก ษะด้านการฟั ง การพู ด เพิ่ ม ขึ้ น ทําให้ นัก เรี ย น
สนุกสนาน เพลิด เพลิน บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด และทําให้มีความกระตือรื อร้นในการทํางานมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ เธียร พานิช (2544, น.31-32) ได้กล่าวว่า ในการเรี ยนตามแบบ 4 MAT นักเรี ยนแต่ละแบบต้องใช้
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สมองทั้งซี กซ้ายและซีกขวาสลับกันไป โดยใช้หลักการที่วา่ กิจกรรมการสอนทั้งหมดจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ กิ จกรรมที่ เน้นรายละเอียด และกิจกรรมประเภทสร้างสรรค์ ต่อความสามารถในการฟั ง การพูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 40 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ
4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ดา้ นทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้
รู ปแบบ 4 MAT เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการพัฒนาทักษะการฟั ง
การพูดภาษาจี นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสามารถในการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
ในชี วิตประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 2) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุตรดิ ตถ์ด้านทักษะการฟั ง
การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป 3) ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การเลือกเนื้อหาที่นาํ มาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ เพศ
วัย และระดับความสามารถในการเรี ยนของนักเรี ยน
(2) ในระหว่างการดําเนินการจัดกิจกรรม ครู ควรสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนที่มีความสามารถใน
การเรี ยนตํ่า อาจจะไม่เขาใจหรื อเกิดการเรี ยนรู ้ชา้ หรื อตองการความช่วยเหลือ ครู ควรใช้เทคนิคเสริ มแรงกระตุน
ให้นกั เรี ยนสนใจ หรื ออธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง
(3) จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ใช้
เวลาในบางขั้นตอนค่อนข้างมาก ครู ควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมให้ชดั เจนมากที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ระหว่างรู ปแบบ 4 MAT กับการเรี ยนการสอนรู ปแบบอื่นๆ
(2) ควรติดตามผลการฟัง การพูดของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรื อ 2 สัปดาห์ 1 ครั้ง
เพื่อศึกษาว่ารู ปแบบ 4 MAT จะสามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการฟัง การพูดได้อย่ามีศกั ยภาพทางภาษาจีน
มากน้อยเพียงใดและมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่อย่างไร
(3) ควรเลือกเนื้ อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบันเพื่อนักเรี ยนจะได้มีทกั ษะในการอ่านที่
หลากหลาย
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การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี สากล (2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่5 ระหว่างก่อนและหลัง จากการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิ ด ของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่ อนคู่ คิด และ (3) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการทํางานกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561โรงเรี ย นหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ สํ า นั ก งานเขตบางแค
กรุ งเทพมหานครจํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน 31 คนใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของซู ซูกิ
ร่ วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด วิชาดนตรี สากล จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 10 ชัว่ โมง (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล เป็ นข้อสอบ เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก และแบบวัดภาคปฏิ บัติ (3) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที
(t-test for Dependent Samples)ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าดนตรี ส ากลภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด อยู่
ในระดับดี เยี่ยม ( x� = 24.77 และ 16.64) (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ
หลัง จากการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ของซู ซู กิ ร่ว มกับ เทคนิ ค เพื่ อ นคู่ คิ ด สู งขึ้ น อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 (3) นักเรี ยนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม จากการจัดการจัดเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิ ค
เพื่อนคู่คิด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x� = 4.52)
คําสํ าคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด / ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี /
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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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 ttest (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. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
สังคมให้ความสําคัญกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะในด้านต่างๆ
ตามแต่วิชาหรื อกิจกรรมนั้นๆ ทุกวิชามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันรวมถึงในด้านการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี
ดนตรี เป็ นศิลปะแขนงหนึ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวติ และสังคมมนุษย์ ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างนําดนตรี เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในชีวิตประจําวัน ตลอดจนดนตรี ยงั สามารถช่วยผ่อนคลายในด้านเกี่ ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกของผูฟ้ ั ง
ได้ นับ ว่าดนตรี มี ส่วนช่ วยในการพัฒ นาจิ ต ใจและบุ คลิ กภาพของคน และพระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มีอุดมการณ์ และหลักการจัดการศึ กษาตลอดชี วิตและการจัดการศึ กษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ น
สังคมแห่ ง การเรี ยนรู ้เพื่ อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่ าเที ยมกันทางการศึ กษา เพื่อพัฒ นาคนไทยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้ระบุเป้ าหมายหลักด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ได้อ ย่างมี ค วามสุ ข คื อ เก่ ง ดี มี สุ ข การจัด การศึ ก ษาต้อ งยึ ด หลัก ว่า ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ ก ษาต้อ ง
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ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จกั
พึ่งตนเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 1)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะไว้วา่ ต้องรู ้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสี ยง องค์ประกอบอารมณ์ ความรู ้สึกของบทเพลง
จากวัฒนธรรมต่างๆ มีทกั ษะในการร้อง บรรเลง เครื่ องดนตรี ท้ งั เดี่ยวและเป็ นวง โดยเน้นเทคนิ คการร้องบรรเลง
อย่างมีคุณภาพ มีทกั ษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ตในบันไดเสี ยงที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยง
เบื้ องต้น ได้รู้ และเข้าใจถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อรู ปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรี
กับศิ ลปะแขนงอื่น แสดงความคิดเห็ นและบรรยายอารมณ์ ความรู ้สึกที่ มีต่อบทเพลง สามารถนําเสนอบทเพลง
ที่ ชื่ น ชอบ ได้ อ ย่ า งมี เห ตุ ผ ล มี ทั ก ษ ะใน การป ระเมิ น คุ ณ ภาพ ของบ ท เพ ลง และการแสดงดน ต รี
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2553 : 184) และหั ว ใจสําคัญ ของการเรี ยนการสอน ผูส้ อนต้อ งยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวซู ซูกิร่วมกับเพื่อนคู่คิดเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีข้ นั ตอนดังนี้ ข้ นั แรก ขั้นตอน
การฟั งเพลง เป็ นการกระตุน้ และเร้ าความสนใจ เพื่อให้นักเรี ยนมี ความพร้ อม ขั้น ที่ 2 ขั้น การเลี ยนแบบเป็ น
การเลียนแบบจากครู หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ขั้นที่ 3 ทําซํ้าๆ เป็ นการให้นักเรี ยนฝึ กปฏิ บัติแบบซํ้าๆ โดยให้
นักเรี ยนแบ่งกลุ่มจับคู่ (pair) ฝึ กปฏิ บตั ิหรื อทํากิ จกรรมซํ้า ๆ และขั้นที่ 4 จดจําฝังใจหลังจากผ่านการฝึ กขั้นที่ 3
ทําซํ้า ๆจนเกิ ด ความชํานาญ จดจําทักษะเหล่านั้น ๆ ได้อย่างถู กต้องเป็ นธรรมชาติ และให้นัก เรี ยนรวมกลุ่ ม
แลกเปลี่ ยน (share) วิเคราะห์ วิจ ารณ์ ภ ายในกลุ่ ม หรื อ ทั้งชั้น เรี ยน และร่ วมกัน คิ ด (Think) เพื่ อ หาข้อ สรุ ป ผล
การค้นหาคําตอบ และเทคนิคเพื่อนคู่คิดเป็ นเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือรู ปแบบหนึ่งที่ถือว่าทุกคนมีความสําคัญ
เท่ าเที ยมกันและจะต้องพึ่งพากันเพื่ อความสําเร็ จร่ วมกันซึ่ งมี ข้ นั ตอนที่ สําคัญ คื อ การคิ ด (think) เป็ นขั้นที่ ครู
กระตุน้ ด้วยปั ญหาเพื่อให้นักเรี ยนหาคําตอบ การจับคู่ (pair) เป็ นขั้นที่ ให้นักเรี ยนจับคู่เพื่ออภิ ปรายปั ญหาและ
การแลกเปลี่ยน (share) เป็ นขั้นที่ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนและนําเสนอผูส้ อนนิ ยมใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดคู่กบั วิธีสอน
แบบอื่ น ๆเนื่ องจากเป็ นเทคนิ ค ที่ ส่งเสริ ม การให้มี ป ฏิ สัม พัน ธ์จากการทํากิ จ กรรมร่ วมกัน ทําให้นัก เรี ยนได้มี
การแลกเปลี่ยนอธิ บายความคิดหรื อความรู ้ที่เชื่อมโยงมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เพื่อนฟังทําให้มีความแม่นยําใน
เรื่ องที่เรี ยนมากขึ้นกล้าที่จะสื่ อสารความคิดออกมาอย่างมัน่ ใจในการทํากิจกรรม มีความสุ ขในการเรี ยนและบรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกัน (ชริ นทร์ สงสกุล. 2559:2-3)
การศึ กษาการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาดนตรี ส ากล ตามแนวคิ ดของซู ซู กิร่วมกับ เทคนิ ค เพื่ อนคู่คิ ด จะเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาทักษะด้านดนตรี ไปปรับใช้
ในชีวติ ประจําวันให้เกิดประโยชน์และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ งกัน และกัน ร่ ว มกัน ค้น หาข้อ สรุ ป หรื อ คําตอบที่ ต ้อ งการและให้ ค ําแนะนํา ซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนด้วย

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพือ่ นคู่คิด
3. เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึ กษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา สามารถสรุ ปเป็ น
กรอบในการดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี้

การจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดตามแนวคิดของ
ซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพือ่ นคู่คิด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1. ภาคทฤษฎี
2. ภาคปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่มของนักเรี ยน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เป็ นการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2543 : 47) โดยมีการทดสอบภาคทฤษฏี วิชาดนตรี สากล ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ใช้เวลาเรี ยน 10 ชัว่ โมง และมีการทดสอบก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนหมู่บา้ นเศรษฐกิจ สํานักงานเขตบางแค กรุ งเทพมหานครจํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน จํานวน 31 คนใช้
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล
2.2 พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 (มิถุนายน– สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผน
การจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 10 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด วิชาดนตรี สากล ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 5 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 10 ชัว่ โมง การตรวจสอบคุณภาพ ด้าน
ความเที่ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� =
4.63) (จาก 5 ระดับ)
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากลภาคทฤษฏีเป็ นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ
จํานวน 30 ข้อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงโดยผู ้เชี่ ย วชาญ จํานวน 3 คน ได้มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC)
0.67 – 1.00 นําไปทดลองใช้กับนักเรี ยน 30 คน ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.44-0.69 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง
0.25-0.44 และค่าความเชื่ อมัน่ 0.87 ส่ วนแบบประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ภาคปฏิ บัติ มี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
0.67 – 1.00
(3) แบบประเมิ นพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน3คนพิจารณาความเที่ ยงตรง มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67 – 1.00
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้อมูล จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาดนตรี สากล ใช้
เวลาในการสอน 10 ชัว่ โมง มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบที (t-test for Dependent Samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าดนตรี ส ากล ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด นําเสนอดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ดังตารางที่ 1 - 2
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ภาคทฤษฎีของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด ภายหลัง
จาก จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80 - 100
75 - 79
70 - 74

ระดับ
ดีเยีย่ ม
ดี

คะแนน
24-30
23-24
21-22

จํานวน
26
3
2

ร้อยละ
83.87
16.13

x�
24.77
-

SD
0.710
-

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี สากล ภาคทฤษฏี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด อยู่ในระดับดี เยี่ยม ( x�=24.77) โดยมี
นักเรี ยนร้อยละ 83.อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 16.13 อยูใ่ นระดับดี
ตารางที่ 2 จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ภาคปฏิ บัติ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด
จําแนกตามเกณฑ์ การวัดและประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ของ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกณฑ์
80 - 100
75 - 79
70 - 74

ระดับ
ดีเยีย่ ม
ดี

คะแนน
16-20
15
-

จํานวน
25
6
-

ร้อยละ
80.65
19.35

x�
16.64
-

SD
0.76
-

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคปฏิบตั ิ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด อยู่ในระดับดี เยี่ยม ( x�=16.64) โดยมี
นักเรี ยนร้อยละ 80.65 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 19.35 อยูใ่ นระดับดี
5.2 เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิของนักเรี ยน จากการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากลภาคทฤษฎี จากการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดระหว่างก่อน และหลัง
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p-value
𝐱𝐱�
ก่อนเรี ยน
31
30
14.22
1.14
38.08*
.000
หลังเรี ยน
31
30
24.38
1.64
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หลัง จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าดนตรี ส ากล ภาคทฤษฏี ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษา ปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคปฏิบตั ิ
จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดระหว่างก่อน และหลังเรี ยน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
31
31

คะแนนเต็ม
20
20

𝐱𝐱�
7.74
16.38

S.D.
0.96
0.91

t
3.88*

p-value
.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล ภาคปฏิบตั ิ ของนักเรี ยน
ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิ คเพือ่ นคู่คิดสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํางานกลุ่ ม ของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ ต าม
แนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ระดับ
การปฏิบตั ิ

มีส่วนร่ วมวางแผนการทํางานของกลุ่ม

นักเรี ยน (N = 31)
S.D.
x�

4.61

0.49

มากที่สุด

ปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา
เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตรงตามเวลากําหนด
ซักถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มเสมอ
ยอมรับและปฏิบตั ิตามความคิดเห็นของเพื่อนที่มีเหตุผลถูกต้อง
แก้ไขปัญหาร่ วมกับเพื่อนด้วยความเป็ นเหตุเป็ นผล
มีส่วนประสานงานระหว่างกลุ่มของตนเองกับกลุ่มอื่นๆ
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
นําเสนอความคิดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

4.39
4.52
4.45
4.65
4.48
4.52
4.58
4.55
4.55
4.52

0.49
0.50
0.50
0.48
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.32

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อ

ข้อความ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จากตาราง 5 พบว่า นักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับ
เทคนิ คเพื่อนคู่คิดมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ( x� = 4.52) และเมื่อพิจารณาเป็ น
1897

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายข้อพบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมปฏิ บัติงานแล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา ซักถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจ ยอมรับและ
ปฏิ บตั ิตามความคิดเห็ นของเพื่อนที่ มีเหตุผลถูกต้องอยู่ระดับมาก ( x� = 4.39 – 4.48) นอกนั้นอยู่ในระดับมากที่ สุด
( x� = 4.52 – 4.65)

6. อภิปรายผล

1. จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด ทําให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาดนตรี ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดี เยีย่ ม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซู ซูกิ
ร่ วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลเน้น
ให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการฟัง การสังเกตและฝึ กปฏิบตั ิตามแบบ เพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบตั ิดนตรี ตามวิธีการและรู ปแบบ
การปฏิ บตั ิได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกันและมุ่งเน้นทักษะให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญด้านดนตรี มาก
ขึ้นอีกทั้งการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คเพื่อนคู่คิดเป็ นการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการคิด การค้นหา
คําตอบด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนคนอื่นๆ ทั้งกลุ่มย่อยหรื อทั้งห้องเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนมีเวลาที่
จะคิดถึงคําตอบและได้รับฟังแง่มุมที่ต่าง ๆ และการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิ คเพื่อนคู่คิด
ผูว้ ิจยั ได้วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน รวมทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน อย่างละเอี ยดทุ กขั้น ตอน และนํามาปรั บปรุ งแก้ไขให้สมบู รณ์ ก่อน
นําไปใช้จริ ง ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังสูงกว่าก่อนเรี ยนวิชาดนตรี สากล จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
ของซู ซู กิ ร่วมกับ เทคนิ ค เพื่ อนคู่ คิ ด อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุ ติฐ านที่ ต้ งั ไว้ อาจ
เนื่ อ งจาก ผูว้ ิจัย ยึด หลัก การเรี ย นการสอนโดยใช้แ นวคิ ด ของซู ซู กิ (สุ ก รี เจริ ญ สุ ข . 2542 : 13-17) ซึ่ งเชื่ อ ว่า
ความสามารถที่เรี ยกว่า “เก่งหรื ออัจฉริ ยะ” ไม่ได้มีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ดทุกคนเกิดมามีทุกสิ่ งทุกอย่างเท่ากันหมดคือ
“ไม่มีอะไร” ต้องอาศัยการเรี ยนรู ้การเลี้ยงดู อบรมบ่มสอนและการพัฒนาเพื่อให้เด็กเป็ นอย่างที่ พ่อแม่ตอ้ งการ
ผูว้ ิจัยได้นําวิธีส อนของชิ นอิ ชิ ซู ซูกิ และเทคนิ คเพื่ อนคู่คิดมาพัฒ นาโดยแบ่ งออกเป็ น 4 ขั้นตอนคื อ ขั้น แรก
ขั้นตอนการฟังเพลง เป็ นการกระตุน้ และเร้าความสนใจเพื่อให้นกั เรี ยนมีความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นการเลียนแบบเป็ น
การเลียนแบบจากครู หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ครู จดั ขั้นที่ 3 ทําซํ้าๆ เป็ นการให้นักเรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิแบบซํ้า ๆ โดยให้
นักเรี ยนแบ่ งกลุ่มจับคู่ (pair) ฝึ กปฏิ บัติหรื อทํากิ จกรรมซํ้า ๆ ขั้น ที่ 4 จดจําฝั งใจหลังจากผ่านการฝึ กขั้นที่ 3
ทําซํ้า ๆจนเกิ ด ความชํานาญ จดจําทักษะเหล่านั้น ๆ ได้อย่างถู กต้องเป็ นธรรมชาติ และให้นัก เรี ยนรวมกลุ่ ม
แลกเปลี่ยน (share) วิเคราะห์วิจารณ์ภายในกลุ่มหรื อทั้งชั้นเรี ยน และร่ วมกันคิด (Think) เพื่อหาข้อสรุ ปผลการ
ค้นหาคําตอบ ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาและสามารถปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีจากการฝึ กซํ้าๆ ทําให้
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิจนเกิดความเข้าใจในเนื้ อหาของดนตรี เกิดความชํานาญจนจดจําถึงขั้นจําแบบฝังใจ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะทางดนตรี เพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภารัตน์ คู่คิด (2553 : 93-94)
ได้ศึกษาการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะทางดนตรี เรื่ องการบรรเลงดนตรี ไทยเบื้ องต้นของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโซลตานโคดายและแนวคิดของชิ นอิชิ
ซูซูกิ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโซลตานโคดายและแนวคิด
ของชิ น อิ ชิ ซู ซู กิ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและทัก ษะทางดนตรี ห ลังเรี ย นทั้ง 2 รู ป แบบแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ .05) โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซินอิชิ ซูซูกิ มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรี ยนและทักษะทางดนตรี สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นพชัย อุปชิต (2558 : 96) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลการใช้ชุดฝึ กทักษะคนตรี ไทยตามแนวคิดของซูซูกิ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง เสี ยงใสขลุ่ยเพียงออ พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
ของซู ซู กิ ร่ว มกับ เทคนิ ค เพื่ อนคู่คิ ด ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด อาจเนื่ อ งจากการปฏิ บัติ งานเป็ นกลุ่ ม
นักเรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม จึงเป็ นโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดร่ วมกัน ฝึ ก
การวางแผนร่ วมกันประสานงานกัน ทํางานอย่างเป็ นระบบแบบแผนมากขึ้น และแก้ปัญหาร่ วมกันกับเพื่อนด้วย
ความเป็ นเหตุเป็ นผลทําให้นกั เรี ยนเกิดความรับผิดชอบในส่ วนของตนให้สาํ เร็ จ เพื่อความสําเร็ จของผลงานของ
กลุ่ม ดังที่ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2548 : 133) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เป็ นการแสดงออกด้วยคําพูดและ
การปฏิบตั ิเพื่อให้งานประสบผลสําเร็ จสู งสุ ดสมาชิกทุกคนต้องยอมรับว่าผลงานของกลุ่มหรื อผลสําเร็ จของงาน
กลุ่ม ทุ กครั้ งนั้น เป็ นผลงานของทุ กคนทุ กคนในกลุ่ม มี ความรับ ผิดชอบเท่ าเที ยมกัน ต่อผลงานทุ กคนในกลุ่ม
จึงต้องมีส่วนร่ วมในการคิดยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่ วมเสนอและปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ และผูว้ ิจยั ได้คอย
ติดตามดูแล การปฏิ บตั ิงานของกลุ่มโดยตลอดเวลา คอยช่วยเหลือ คอยปรับแก้ไขพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมและ
กระตุน้ เสริ มกําลังใจให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมกันคิดและปฏิบตั ิอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นเพื่อน
สนิ ทกันจะเกิดการยอมรับกันได้ง่ายขึ้น ด้วยพฤติกรรมการทํางานที่จะให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจนชํานาญติดเป็ น
นิ สัย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธี ระวัฒน์ หัสโก (2558 : 109) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยการ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานแบบร่ วมมือ เทคนิค TGT สําหรับนักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบรบือวิทยาคาร ผลการวิจยั พบว่าการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานแบบร่ วมมือเทคนิค TGT ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีการ
ปฏิ บตั ิ งานตามขั้นตอน มีการใช้ให้ความช่วยเหลือกัน มีการเคารพกติกาของกลุ่ม ยอมรับฟั งความคิ ดเห็ นของ
เพื่อนผูอ้ ื่น แสดงความคิดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม มีความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามที่ ดีและร่ วมมือกันทํางานจน
สําเร็ จ ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยูใ่ นระดับสูงมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาดนตรี สากล ตามแนวคิดของซู ซูกิร่วมกับเทคนิ ค
เพื่อนคู่คิด ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
(2) การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด การจับคู่ครู ผสู ้ อนควรจับคู่
นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งกับที่เรี ยนอ่อนเพื่อคอยดูแลช่วยเหลือกัน และควรจะเลือกเพื่อคู่คิดที่มีความสนิทสนมคุน้ เคย
กันเป็ นอย่างดี เพื่อที่จะได้กล้าซักถามปั ญหาที่ตนไม่เข้าใจและเกิดการยอมรับและปฏิบตั ิตามความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
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7.2 ข้ อแสนะแนะเพื่อการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาวิจยั จากการจัดทําชุดการเรี ยนดนตรี สากลตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับเทคนิคเพื่อนคูค่ ิด
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนด้วยตนเองจากชุดการเรี ยนและได้ฝึกปฏิบตั ิช่วยเหลือระหว่าง
เพื่อน
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
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ประเมิ นทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อน การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ ง
บรรยาย ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน ด้ว ยวิธี t-test for
Dependent Samples ผลการวิ จัย พบว่า (1) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจากการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
โปรแกรม Moodle มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 87.26 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทกั บ มนุ ษย์ม ากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นทางด้ า นการสื่ อสาร การผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในภาคการศึกษา เทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยให้ระบบการเรี ยนการสอนมีการพัฒนามาก
ขึ้ น เพิ่ ม โอกาสและเวลาในการเรี ยนรู ้ ให้ กับ ผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ยนสามารถศึ ก ษาหาความรู ้ ได้ด้วยตัวเองโดยการใช้
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี ในยุคของโลกไร้พรมแดนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนการสอน จนถึงการเรี ยนรู ้
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า “อินเทอร์ เน็ต” ซึ่ งเป็ นระบบเครื อข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากที่ต่าง
ๆ ทัว่ โลกเข้าด้วยกันอินเทอร์เน็ตจึงเป็ นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สาํ คัญที่นกั เรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ซ่ ึ ง
เป็ นกุญแจสําคัญในการที่ จะทําให้บรรลุเป้ าหมายทางการศึ กษาที่ ตอ้ งการได้เพราะสามารถเข้าถึงวิธีการสอนที่
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลอันมัน่ คงนั่นคือทําให้บทบาทของนักเรี ยนและครู ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปด้วย (ไพรัช
ธัชยพงษ์; และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541)
การเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์ต่อการศึ กษาเป็ นอย่างมากทั้งตัวผูเ้ รี ยนและระบบการศึ กษา วง
การศึกษาของไทยได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดังจะเห็นได้จากสถานศึกษาหลายแห่ง
ได้เริ่ มโครงการพัฒนาบทเรี ยน CAI/CBT เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการสอนเสริ มในกรณี
ที่ ผูเ้ รี ยนขาดเรี ยน เรี ยนไม่ทัน เพื่ อน หรื อสอนแทนอาจารย์ในกรณี ที่ เนื้ อหาสลับ ซับซ้อน ซึ่ งกล่าวได้ว่าเป็ น
แนวความคิดที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับสาระหลักที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
มุ่งเน้นการจัดการศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารและการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่าย
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อินเตอร์เน็ต ซึ่ งประมาณการไว้วา่ จํานวนผูใ้ ช้ในอินเตอร์เน็ตปั จจุบนั ทัว่ โลกมีเกินกว่า 1,500 ล้านคน พัฒนาการ
ของบทเรี ยน CAI/CBT จึงปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอ เป็ นบทเรี ยนที่นาํ เสนอผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ
สอดคล้องกับการใช้งานและกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ช้บทเรี ยน (มนต์ชยั เทียนทอง, 2544)
การจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้พบปั ญหาในการเรี ยนการสอนดังนี้ นักศึกษาขาดความสนใจและความกระตือรื อร้น
ที่จะเรี ยนในรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ จะเป็ นเนื้ อหาที่มีลกั ษณะ
ในการปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทําให้นกั ศึกษาซึ่งไม่มีความถนัดในการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จึงกลายเป็ นบทเรี ยนที่ ค่อนข้างยากสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรม ครู ผสู ้ อนจึงต้องใช้เวลาในการอธิบายเนื้อหาเป็ นเวลานาน ทําให้นกั ศึกษาไม่เข้าใจและเกิดความเบื่อ
หน่าย ลดความสนใจในการเรี ยนลง (วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม, 2560)
จากปั ญหาในการเรี ยนการสอนนักศึ กษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม นักศึ กษาขาดความสนใจและความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นเพราะนั ก ศึ ก ษาไม่ มี ค วามถนั ด ในการใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป เพื่ อ นําเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศ รวมถึงเนื้ อหามีลกั ษณะในการปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จึงทํา
ให้ครู ผสู ้ อนนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ พร้อม
ทั้งมี เทคนิ คการนําเสนอเป็ นตัวกระตุน้ ที่ น่าสนใจ นักศึ กษาสามารถประเมิ น ผลการเรี ยนได้ทัน ที ห ลังจากที่
นักศึกษา ศึ กษาจบบทเรี ยนแล้ว อีกทั้งยังสามารถทบทวนความรู ้ได้ตลอดเวลา เพื่อส่ งเสริ มพัฒนานักศึ กษาให้มี
ความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยน เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ของนั ก ศึ ก ษา ดังนั้ น การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยโปรแกรม Moodle ถื อ เป็ นการนํา เทคโนโลยีท างด้านเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อให้นกั ศึกษา มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานด้านต่าง ๆ
ตามลักษณะงานอาชีพ และครู ผสู ้ อนสามารถนําแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ไปใช้ใน
รายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูงขึ้ น รวมไปถึ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สามารถ
กําหนดเป็ นนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผูส้ อนให้เป็ นแนวทางเดี ยวกัน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูงขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยโปรแกรม Moodle
(2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
เรื่ องการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของงานวิจัย

(1) นัก ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การจัด การอาชี พ เรื่ อ ง
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ จากการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยโปรแกรม Moodle อยู่ในระดับดี มากเที ยบกับ เกณฑ์
ร้อยละ 80
(2) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู ้เรี ย น รายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การจัด การอาชี พ เรื่ อ ง
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pre-test

Treatment

Post-test

T1

X

T2

5.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1 สาขาวิชาเทคนิค
การผลิ ต แผนกวิชาช่ างกลโรงงาน จํานวน 30 คน วิทยาลัยการอาชี พ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle
ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เรื่ องการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
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5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัดผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาก่ อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดการเรี ยนรู ้ด้วยโปรแกรม Moodle และระยะที่ 3
วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยพิ จ ารณาความถูก ต้อ ง เหมาะสม และประเมิ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.87
(2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การนําเสนอข้อ มูล สารสนเทศ เป็ นแบบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of ItemObjective Congruence (IOC) ตั้ง แต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน คํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.65-0.73 ค่าอํานาจจําแนก
เป็ นรายข้อ ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.46 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของโลเวท
(Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
(3) แบบประเมิ น ทัก ษะการใช้โ ปรแกรมสําเร็ จ รู ป เรื่ อ ง การนําเสนอข้อ มู ล สารสนเทศ เป็ นแบบ
ประเมินตามด้าน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านความถูกต้อง2)ด้านความคิดสร้างสรรค์3)ด้านความเป็ นระเบียบและ
4)ด้านการทํางานสําเร็ จตามเวลา ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
Index of Item- Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น โดยนําเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปี ที่ 1 สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 30 คน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test for Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่ อง
การนํ า เสนอข้ อ มู ล สารสนเทศ จากการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยโปรแกรม Moodle สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาจากการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยโปรแกรม Moodle
เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1
นักศึกษา
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนสอบก่อน
เรี ยน (50)
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
(30)
(20)
21
9
20
9
21
9
19
6
20
12
18
9
18
11
17
8
19
10
18
9
17
8
20
12
21
12
17
8
18
11
20
12
17
8
17
9
14
7
16
8
17
8
21
9
20
9
19
9
20
9
19
9
21
10
20
11
21
12
19
10

ร้อยละ
60.00
58.00
60.00
50.00
64.00
54.00
58.00
50.00
58.00
54.00
50.00
64.00
66.00
50.00
58.00
64.00
50.00
52.00
42.00
48.00
50.00
60.00
58.00
56.00
58.00
56.00
62.00
62.00
66.00
58.00
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
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คะแนนสอบหลัง
เรี ยน (50)
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
(30)
(20)
28
18
26
18
29
18
23
18
26
20
25
19
24
18
23
18
25
18
24
18
24
20
27
18
27
18
24
18
23
17
28
20
24
20
23
18
21
19
23
17
23
18
28
19
26
18
26
18
24
20
26
19
27
18
27
18
28
18
25
18

ร้อยละ

ระดับ

92.00
88.00
94.00
82.00
92.00
88.00
84.00
82.00
86.00
84.00
88.00
90.00
90.00
84.00
80.00
96.00
88.00
82.00
80.00
80.00
82.00
94.00
88.00
88.00
88.00
90.00
90.00
90.00
92.00
86.00
87.26

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากข้อ มู ลในตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก ศึ ก ษาจากการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยโปรแกรม
Moodle เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 87.26
(2) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาจากการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยโปรแกรม Moodle เรื่ อง
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ หลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle
เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 1
ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
30
30

K
50
50

x�
28.26
43.63

S.D.
2.98
2.23

t

p-value

42.64*

.000

จากข้อ มู ล ในตารางที่ 3 พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจากการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
โปรแกรม Moodle เรื่ อง การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เรื่ อง การนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศ ของนักศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง ปี ที่ 1 แผนกวิชาช่ างกลโรงงาน จากการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Moodle พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 87.26 ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะการจัดการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle เป็ นการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ น
การเปิ ดโอกาศผูเ้ รี ย นที่ ไ ม่ มี เวลาได้เรี ย นในเวลาและสถานที่ ที่ ต ้อ งการและยัง ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพราะเนื้อหาในการเรี ยนถูกถ่ายทอดผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ได้ดีกว่าการเรี ยนจากสื่ อข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีระพงษ์ นํ้าใจดี (2550) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคิ ดเห็ น ในการเรี ยนรู ้บ ทเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ โดยการจัดการเรี ยนการสอนบน
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ สําหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ยนภูเวียงวิท ยาคม ซึ่ งพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 7.40 และที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็ นร้อยละ 76.67 และการ
จัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ในระดับดี
7.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจากการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยโปรแกรม Moodle เรื่ อ ง
การนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อน
การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle มีการ
ชี้แจงและบอกวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงประเด็นที่สาํ คัญของเนื้ อหาและสามารถเรี ยนรู ้จาก
เนื้ อหาและวิดีโอ รวมไปถึงสื่ อการเรี ยนรู ้จากภายนอก และผูเ้ รี ยนสามารถทําแบบทดสอบความรู ้ที่ผูส้ อนจัดการ
เรี ยนรู ้ในโปรแกรม Moodle ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ และสามารถปลูกฝังความรับผิดชอบ
ความขยันหมัน่ เพียร ให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกด้วย ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
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โปรแกรม Moodle สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพงศ์ จันทร์สุข (2557) ได้พฒั นาบทเรี ยน
ผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตเพื่อทบทวน เรื่ องค่าตัวแปรและค่าคงที่ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ผลวิจยั
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อทบทวน เรื่ องตัว
แปรและค่าคงที่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ครู ผสู ้ อนควรมีการสํารวจทักษะหรื อฝึ ก
ทักษะในการใช้อินเทอร์ เน็ตของนักศึกษาก่อน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้งานและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ได้ในระหว่างที่เรี ยนด้วยโปรแกรม Moodle
(2) ควรมีการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนมีการพัฒนาการสอนโดยให้มีการทําสื่ อการเรี ยนการ
สอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและเป็ นการกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน
และการทดสอบของนักศึกษาและลดเวลาในการสอนจากตําราเรี ยน
(3) การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ว ยโปรแกรม Moodle สามารถนําไปใช้เป็ นบทเรี ย นซ่ อ มเสริ ม สําหรั บ
นักศึกษาที่มีความต้องการเรี ยนเพิ่มเติม
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโปรแกรม Moodle ใน
รายวิชาอื่นๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาหลังจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติเป็ นการสร้างลักษณะ
นิสยั ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
(2) ควรมี ก ารวิ จัย ในการจัด การเรี ย นการสอนด้ว ยโปรแกรมอื่ น ๆ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพของระบบการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต

9. เอกสารอ้ างอิง

ธนพงศ์ จันทร์สุข. 2557. การพัฒนาบทเรียนผ่านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อทบทวนเรื่ องตัวแปรและค่ าคงที่
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Fairy tale plays usage for conscious implantation of loving in nature
in early childhood
สมเจตน์ ยามาเจริญ
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บทคัดย่ อ

การปลูกฝั งสิ่ งดี ๆให้แก่เด็กปฐมวัยเป็ นเรื่ องที่สําคัญ และเป็ นเรื่ องที่ควรกระทําอย่างยิ่ง ซึ่ งการเรี ยนรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกของเด็กปฐมวัยนี้ เด็กจะเข้าใจลักษณะของรู ปธรรมมากกว่านามธรรม
ละครนิ ทานจึงมีความเหมาะสม ตรงกับความสนใจ และสามารถถ่ายทอดคุณธรรมให้ออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ อีก
ทั้ง การใช้ละครนิ ทานในการสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยอย่างมีระบบและขั้นตอน และประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
ละครนิทาน ในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวัย ยังเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งศึกษา เพราะในปั จจุบนั นี้
สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ก ระทํา อาจสร้ า งความเสี ยหายให้แ ก่ โลกของเรามากกว่า ทุ ก ยุคทุ ก สมัย ที่ ผ่า นมา เกิ ด ปั ญ หาทาง
สิ่ ง แวดล้อ มมากมาย โดยเฉพาะปั ญ หาใหญ่ อ ย่า งสภาวะโลกร้ อ น ที่ เ ป็ นสาเหตุ สํา คัญ ที่ ท ํา ให้ส ภาพอากาศ
แปรปรวน ทุกคนจึงต้องร่ วมมือกันรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยูข่ องเรา ซึ่ งละครนิ ทานจะ
ช่วยสร้างความตระหนักรู ้แก่เด็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะคุณธรรมทั้งหลาย ที่เด็กได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัย จะฝัง
แน่นอยูใ่ นตัวเด็ก แล้วนําไปใช้ในวัยรุ่ นและผูใ้ หญ่ อย่างมิรู้ลืม
คําสําคัญ : ละครนิทาน, จิตสํานึก, รักธรรมชาติ, เด็กปฐมวัย

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

ละครนิ ทาน หมายถึง การแสดงละครจากหนังสื อนิ ทาน ซึ่ งอาจนําเสนอ เป็ นลักษณะของละครเต็ม
รู ปแบบที่ประกอบไปด้วย บทละคร นักแสดง เสื้ อผ้า ฉาก แสงและเสี ยง หรื ออาจเป็ นการจัดกิ จกรรมประกอบ
ละครเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นเป็ นสื่ อการสอน หรื อ เพื่อความบันเทิง จุดประสงค์ที่สาํ คัญของ
การจัดละครนิ ทานนั้น เพื่อให้เด็กซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้รับความสนุ กสนานเพลิดเพลิน โดยคํานึ งถึงวัยและ
ความสนใจของเด็ก เด็กจะได้รับการเรี ยนรู ้บางอย่างตามเจตนาของผูผ้ ลิต จากการสังเกตบทบาทของตัวละคร โดย
ที่ผแู ้ สดงอาจเป็ นเด็ก แสดงให้เด็กชม หรื อ ผูใ้ หญ่แสดงให้เด็กชมก็ได้ และเรื่ องราวที่แสดง จะนํามาจากนิ ทาน
เน้นเรื่ องจินตนาการเป็ นสําคัญ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว ละครจะตอบสนองได้กบั คนทุกกลุ่ม แต่ในละครนิ ทานนั้น จะ
มุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กโดยเฉพาะ การเขียนบทละครนิทาน ก็เขียนขึ้นเพื่อกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
กลุ่ม ทําให้ละครนิ ทานมี ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาและเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด และสื่ อละครนิ ทานนี้ ยัง
สามารถช่วยพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องที่เด็กควรรู ้ ควรเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะในเรื่ องของการ
ปลูกฝังจิตสํานึกอันพึงประสงค์ ถ้ามีการวางแผนการสื่ อสาร เพื่อใช้สื่อประเภทนี้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน มีระบบ ก็
จะสามารถผลิตละครนิทานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความเหมาะสม และมีความน่าสนใจ นํามาใช้ปลูกฝังจิตสํานึกอัน
พึงประสงค์ได้อย่างดี หลากหลาย แม้แต่เรื่ องของการรักสิ่ งแวดล้อม รักธรรมชาติ ก็เช่นกัน
รักธรรมชาติ คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด โดยใช้ให้นอ้ ย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด คํานึ งถึ งระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่ อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่ สุด
รวมทั้งต้อง มี การกระจายการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อ ย่างทั่ว ถึ ง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปั จจุ บันทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความเสื่ อมโทรมมากขึ้น ดังนั้น การรักธรรมชาติ นอกจากจะหมายถึงการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมด้วย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
สมควรปลูกฝั งตั้งแต่ยงั เด็ก ในช่ วงที่ เรี ยกว่า ปฐมวัย ซึ่ งเป็ นวัยสําคัญของชี วิต เป็ นพื้นฐานสําคัญของการมี
บุคลิกภาพที่ดี ที่จะคงอยูก่ บั เด็กตลอดไป
ดังนั้น การปลูกฝังสิ่ งดีๆให้แก่เด็กปฐมวัยจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ และเป็ นเรื่ องที่ควรกระทําอย่างยิ่ง ซึ่ งการ
เรี ยนรู ้คุณธรรมจริ ยธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึ กของเด็กปฐมวัยนี้ เด็กจะเข้าใจลักษณะของรู ปธรรมมากกว่า
นามธรรม ละครนิ ทานจึ งมีความเหมาะสม ตรงกับความสนใจ และสามารถถ่ายทอดคุณธรรมให้ออกมาเป็ น
รู ปธรรมได้ อีกทั้ง ละครนิทานที่สร้างขึ้นเอง และมีการกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชดั เจน เป็ นกรอบในการใช้
ก็จะทําให้เนื้ อหาของละครนิทานที่สร้างขึ้น มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับความสนใจของ
เด็กปฐมวัย และส่งผลให้ละครนิทานมีประสิ ทธิภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัยได้อย่างดี
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาการใช้ละครนิทานในการสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยอย่างมีระบบและขั้นตอน
(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ อละครนิทานในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวัย

3. การใช้ ละครนิทานในการสื่ อสารโน้ มน้ าวใจเด็กปฐมวัย

การดําเนิ นงานใดๆก็ตาม ควรจะเป็ นไปอย่างมีระบบและขั้นตอนที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ
และการวางแผนสําหรับการใช้ละครนิ ทานในการสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยก็เช่นกัน จําเป็ นต้องทําต่อเนื่ อง
อย่างมีระบบและขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป็ นงานอันดับแรกที่ ผูผ้ ลิตละครนิ ทานจะต้องดําเนิ นการ ทั้งนี้ เพื่อให้รู้
ทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพราะการวางแผนเป็ นเรื่ องของอนาคตดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว และเป็ นพื้นฐานที่
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิจกรรมอื่นๆ สิ่ งสําคัญที่จะต้องตระหนักในการวางแผนคือ แผนที่วางจะต้องมีความ
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน และมี
การประสานงานกันเป็ นอย่างดี
2. พัฒนาข้อตกลงที่เป็ นตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน ผูผ้ ลิตละครนิ ทานจะต้องกําหนดข้อตกลง
ต่างๆ ที่จะเป็ นขอบเขตในการวางแผน เพื่อสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆในอนาคตได้ถูกต้องใกล้เคียง การกําหนด
ข้อตกลงเบื้องต้นจะนํามาเป็ นพื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและข้อตกลงต่างๆ นอกจากปั จจัยภายนอกแล้ว การ
วางแผนจะต้องตระหนักถึงข้อมูลภายในด้วย จึงจะทําให้ขอ้ ตกลงที่กาํ หนดขึ้น มาจากข้อมูลรอบด้าน ทําให้ผลที่
นํามาเป็ นกรอบในการวางแผน มีความเชื่อถือมากขึ้น
3. พิจารณาข้อจํากัดต่างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้นเสมอในการทํางานใดๆ ฉะนั้นถ้าผูผ้ ลิตละครนิ ทานได้มีก าร
พิจารณาและคํานึงถึงสิ่ งเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถขจัดข้อจํากัดต่างๆให้เหลือน้อยลง ซึ่งคงจะไม่มีงานใดที่สมบูรณ์
โดยไม่มีขอ้ บกพร่ องเลย แต่ถา้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว งานนั้นก็จะดําเนิ นไปด้วยความราบรื่ น สิ่ งที่ ควร
นํามาพิจารณาคาดการณ์ในการวางแผน ได้แก่ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพทางการเงิน ตลอดจน
ปั จจัยต่างๆ ในทีมผูผ้ ลิต เป็ นต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะมีน้ าํ หนักสําคัญในการวางแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต
4. พัฒนาทางเลือก ในการวางแผน ผูผ้ ลิตละครนิ ทานควรได้แสวงหาทางเลือกต่างๆ ที่จะเป็ นแนวทาง
ในการดําเนิ นการตามแผนนั้นๆ เพราะบางครั้งการดําเนิ นตามแผนหนึ่ งๆ ไม่ใช่มีแนวทางปฏิบตั ิแนวเดียว ที่จะ
บรรลุความสําเร็ จของแผนนั้น แต่อาจมี แนวปฏิ บตั ิหลายๆ แนวที่ สามารถไปถึ งวัตถุประสงค์ของแผนนั้นได้
เช่นกัน ฉะนั้นผูผ้ ลิตละครนิ ทานจําเป็ นต้องคิดถึงแนวทางต่างๆ หลายแนวทางในการวางแผน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ น
การพัฒนาความคิดของผูผ้ ลิตละครนิทาน ให้มีความหลากหลายตามข้อมูลต่างๆ
5. ประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกนี้ ต้องการหลังจากได้มีการพัฒนาทางเลือกต่างๆ และผูผ้ ลิต
ละครนิทานจําเป็ นต้องศึกษาปั จจัยต่างๆ ของทางเลือกแต่ละแนวทางประกอบ ว่าจะเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่
ทางเลือกเหล่านี้ จะทําให้การผลิตละครนิ ทานดําเนิ นการไปได้ดว้ ยดี แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกแนวทาง ที่เป็ นไปได้
สู งสุ ด โดยสิ่ งที่เป็ นข้อคิด สําหรับผูผ้ ลิตละครนิ ทาน ในการประเมินทางเลือกนั้นก็คือ ไม่มีวธิ ี ใด ที่ให้ผลสู งสุ ด
เพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูผ้ ลิตละครนิ ทานควรตัดสิ นใจเลือกแนวทาง สักสองแนวทางหรื อมากกว่า และนําทางเลือก
ที่เลือกแล้ว มาหลอมรวมกันเพื่อเป็ นแผนงาน ที่เป็ นไปได้มากที่สุดในการปฏิบตั ิ
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6. เปลี่ ยนแปลงแผนสู่ การปฏิ บตั ิ ผูผ้ ลิ ตละครนิ ทานต้องทําการเปลี่ ยนแปลงแผนสู่ การปฏิ บตั ิ ซึ่ งจะ
ออกมาในรู ปการกําหนดเป็ นนโยบาย , ตารางการทํางาน , มาตรฐานปฏิบตั ิงาน , วิธีปฏิ บตั ิงาน , งบประมาณ ,
การเปลี่ยนแปลงแผนในลักษณะที่กล่าวนี้ จะช่วยเป็ นแนวทางในการดําเนินการปฏิบตั ิที่ชดั เจนขึ้น
ทั้งนี้ เราควรนําการวางแผนอย่างมีระบบและขั้นตอนมาใช้ ตั้งแต่การเขียนบทละครนิ ทาน ซึ่ งเขียนขึ้น
เพื่อกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็ก โดยอาจนําเรื่ องมาจากหนังสื อนิทาน ซึ่งก่อนนําเรื่ องราวมาแสดงควรคํานึงถึงสิ่ งต่างๆ
ดังนี้
1. ความเหมาะสมของบทละครนิ ท านต่อผูช้ ม พิจารณาได้ด้วยการศึ กษาจิ ต วิทยาของเด็ก วัย ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายก่อนทําการเขียนบทละครนิทาน เพราะการศึกษาจิตวิทยาจะทําให้เข้าใจความสนใจ ความยาวนาน
ของสมาธิของผูช้ ม
2. คุ ณค่าทางศิ ลปะการละคร ซึ่ งบทละครนิ ทานที่ ดีตอ้ งมี เอกภาพ โครงเรื่ องต้องกระชับ สนุ ก ไม่
ซับซ้อน และไม่มีโครงเรื่ องย่อยมากจนจําเรื่ องเดิ มไม่ได้ ตัวละครต้องมี ชีวิตจิ ตใจเหมื อนคนธรรมดา เรี ยก
ความเห็ นอกเห็ นใจจากผูช้ มเมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ อุ ปสรรคและความยากลํา บากต่า งๆ บทสนทนาต้อ งเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ เหมาะสําหรับเนื้ อเรื่ อง และเมื่อเรื่ องดําเนินถึงตอนที่ตื่นเต้นที่สุด ก็มีบทสรุ ปจบเรื่ อง ที่แสดงให้เห็นว่า
ใครจะได้ผลลัพธ์อย่างไรจากการกระทําของตน
3. สาระของเรื่ อง ไม่จาํ เป็ นที่บทละครนิทานจะต้องมีคุณธรรม เช่น ความดีชนะความชัว่ แฝงอยูเ่ สมอ แต่
เมื่อสรุ ปเนื้ อหาแล้ว บทละครนิ ทานควรจะสามารถสื่ อสารกับผูช้ มเกี่ยวกับข้อคิดในการดํารงชีวิต รวมทั้งการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม หรื อแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดบางอย่างของมนุษย์ ซึ่ งทําให้ผูช้ มยอมรับสิ่ งต่าง ๆ หรื อ
มองโลกได้กว้างขึ้นกว่าเดิ ม หากเป็ นการแต่งบทละครนิ ทานขึ้นใหม่ ควรพิจารณาว่าละครนิ ทานที่ แต่งขึ้นมี
จุดมุ่งหมายอะไร เหมาะสมกับผูช้ มอายุเท่าใด และบทละครนิ ทานที่ เขียนขึ้นมีความเป็ นเอกภาพทางการละคร
หรื อไม่ ในกรณี แปลบทละครนิ ทานหรื อดัดแปลงบทละครนิทาน ผูแ้ ปลหรื อดัดแปลงควรมีความรู ้ในด้านภาษา
เป็ นอย่างดี ต้องทําการศึ กษาบทละครนิ ทาน ต้นแบบอย่างละเอี ยดถี่ ถว้ น และมี จุดมุ่งหมายในการแปลหรื อ
ดัดแปลงอย่างชัดเจน
4. หัวใจของการเขียนบทละครนิทาน ซึ่ งก็คือ การสร้างโครงเรื่ อง การสร้างตัวละคร และ การเขียนบท
สนทนา
การสร้างโครงเรื่ อง คือ การจัดลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในละครตั้งแต่ฉากแรกจนกระทั่งฉาก
สุ ดท้ายตามที่ผเู ้ ขียนบทละครนิทานต้องการ ถ้าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องที่ดดั แปลงมา ผูเ้ ขียนบทละครนิทานจะสามารถ
ตัดทอนหรื อเพิ่มเติมบางส่ วนของเนื้ อเรื่ องได้บา้ ง ตามที่ ผูเ้ ขียนบทละครนิ ทานเห็นว่าทําให้เรื่ องสนุ กสนานขึ้น
โครงเรื่ องที่ดีไม่ควรซับซ้อน เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นควรเป็ นไปตามลําดับเวลา เหตุผล และรักษาเอกภาพของ
เรื่ องไว้อย่างดีที่สุด เอกภาพคือการที่ผเู ้ ขียนบทละครนิ ทานตัดสิ นใจอย่างแน่นอนว่า จุดมุ่งหมายในการเขียนบท
ละครนิ ทานเรื่ องนี้ คืออะไร มีใครเป็ นตัวเอก มีความสัมพันธ์กบั ใครบ้างและมุ่งพัฒนาเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับตัวเอกเท่านั้น และผูเ้ ขียนบทละครนิ ทาน ควรเน้นถึงลักษณะนิ สัยของ ตัวละคร เพื่อให้
ผูช้ มได้รู้จกั ตัวละครเสี ยก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่ มแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในของตัวละครเองหรื อกับผูอ้ ื่นก็
ได้ ตัวละครตัวเอกต้องพยายามต่อสูก้ บั ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ จนกระทัง่ ถึงตอนที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่ อง ซึ่งเมื่อ
ผ่านตอนนี้ไปแล้ว ทุกอย่างก็จะเริ่ มคลี่คลาย และเรื่ องก็จะจบลง ละครจะสนุกหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การดําเนินเรื่ อง
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ว่า ผูเ้ ขียนบทละครนิ ทาน สามารถสร้างความระทึ กใจให้กบั ผูช้ มได้มากเพียงไร ถ้าผูเ้ ขียนสามารถทําให้ผูช้ ม
ติดตามเรื่ องด้วยใจจดใจจ่อ เอาใจช่วยตัวละครอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ เขาเผชิ ญอุปสรรคหรื อปั ญหาต่างๆได้ ก็
หมายความว่า ละครนิทานเรื่ องนั้น เป็ นละครที่ดีทีเดียว
ส่วนของ การสร้างตัวละคร ในละครนิทาน ผูเ้ ขียนบทละครนิทานจะปูพ้นื เกี่ยวกับลักษณะนิสยั ให้ผชู ้ ม
ได้รู้จกั ตัวละคร ฟั งความคิด ความเชื่ อและเหตุผลว่าทําไมจึงตัดสิ นใจทําสิ่ งนั้น ตัวละครต้องมีความเป็ นมนุษย์
และน่าเชื่อ ต้องทํา ต้องคิด และต้องตัดสิ นใจต่อสถานการณ์ที่กาํ ลังเผชิญอยูอ่ ย่างคนธรรมดากระทํา ถึงแม้วา่ ตัว
ละครในละครนิ ทานส่ วนใหญ่ จะเป็ นตัวละครในจิ นตนาการ แต่ทว่าตัวละครเหล่านั้นจะต้องมีลกั ษณะนิ สัยที่
เลียนแบบจากคน เช่น นกแก้วขี้โม้ หมาป่ าจอมกวน และเต่าขี้ลืม เป็ นต้น ซึ่งการที่จะทําให้ตวั ละครบนเวทีทุกตัว
มีชีวิตและเด็กจําได้ก็คือ ให้ตวั ละครแต่ละตัวมีลกั ษณะเด่นเป็ นของตนเอง การที่ตวั ละครมีลกั ษณะนิสัยที่ต่างกัน
เมื่อประสบปั ญหานั้น ย่อมจะแสดงความรู ้สึกและแสดงออกต่างกันด้วย และตัวละครนิ ทาน มักมีลกั ษณะเป็ นตัว
ละครด้านเดี ยว เป็ นตัวละคร ที่ มีคุณสมบัติตายตัวและไม่ละเอียด เช่น ถ้าเป็ นคนดี ก็จะต้องมีหน้าตาดี จิ ตใจดี
ตั้งแต่ตน้ จนจบ ไม่มีขอ้ บกพร่ อง และถ้าเป็ นผูร้ ้ายก็มกั จะก้าวร้าว อารมณ์ร้าย พูดจาไม่ดี คือร้ายตลอด รวมถึง
ลักษณะภายนอก ตัวละครในละครนิ ทานนั้น มักจะต้องมีลกั ษณะภายนอกที่ดูสมกับบทบาท เช่น เจ้าหญิงควรจะ
สวย น่ ารั ก ใจดี แต่ทว่าขณะเดี ยวกันจะต้องมี ชีวิตจิ ตใจ มี ขอ้ บกพร่ องและนิ สัยใจคอ ที่ เปลี่ ยนแปลงได้ โดย
เฉพาะตัวละครนําเรื่ อง เด็กๆจะรู ้สึกเอาใจช่วยตัวเอกที่ เป็ นรองคนอื่นในตอนแรก เช่น เป็ นเด็กขี้อาย และได้
ปรับตัวเอง จนกระทัง่ ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆไปได้ และได้รับการยอมรับในตอนจบ เนื่ องจากเวลาจํากัด การปู
พื้นฐานนิ สยั ตัวละคร ถ้าทําตั้งแต่เริ่ มเรื่ องก็จะทําให้ผชู ้ มติดตามเรื่ องได้เร็ วขึ้น ทั้งนี้ โดยผ่านการกระทําและการ
สนทนาของตัวละคร ตัวละครนําเรื่ อง ที่เรี ยกว่า “ตัวเอก” นั้นต้องมีความดึงดูดผูช้ มได้ดี นอกจากความเป็ นมนุษย์
ที่มีชีวติ จิตใจแล้วก็จะต้องมีความแน่วแน่ เมื่อตั้งใจจะทําอะไรต้องทําให้ได้ แม้จะมีอุปสรรคมากก็ตาม นอกจากนี้
ตัวละครอีกตัวหนึ่ง ซึ่ งนับว่ามีความสําคัญในการดําเนินเรื่ องเช่นกัน คือ ตัวร้าย สําหรับตัวร้าย ถ้าไม่มีเวลาปูพ้นื
นิสยั ให้ผชู ้ มทราบว่าทําไมตัวร้ายจึงมีนิสยั ชัว่ ร้าย ก็ไม่ควรสร้างแบบที่โหดร้ายจนเกินไป เพราะจะทําให้เด็กฝังใจ
ผูเ้ ขียนบทละครนิทานสามารถลดความน่ากลัวด้วยการใส่ ความตลกลงไป ซึ่ งจะทําให้เด็กยอมรับได้ดีกว่า เพราะ
ตัวร้ายมีท้ งั ความน่ากลัวและความตลกในเวลาเดียวกัน
สุ ดท้าย การเขียนบทสนทนา ในละครนิ ทาน บทพูดนั้นมีความสําคัญรองจากการกระทําบนเวที เพราะ
เด็กยังไม่รู้ศพั ท์มากนัก การสื่ อสารด้วยการกระทําจะทําให้เด็กเข้าใจได้ง่ายกว่า บทพูดในละครนิ ทานต้องสั้นๆ
ง่ายๆ ได้ใจความ เป็ นสิ่ งที่เข้ามาช่วยเสริ มการกระทําของตัวละคร เพื่อให้ผชู ้ มได้รู้จกั นิสยั ใจคอของตัวละครดีข้ ึน
หรื อช่วยอธิ บายเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นไปแล้วให้ชดั เจนขึ้น เด็กๆมักไม่ชอบให้มีคนสองคนนัง่ คุยกันหรื อตัวละคร
ออกมาพูดนานๆ ด้วยข้อความยาวๆ เด็กชอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเวที ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องตื่นเต้นตลอดเวลา
แต่อาจเป็ นกิจกรรมธรรมดาที่เราทําในชีวิตประจําวัน เช่น บิดขี้เกียจ หาวนอน กินข้าว เกาหลัง ก็ทาํ ให้เด็กสนใจ
ได้ ดังนั้น เมื่อการสื่ อสารด้วยการกระทําจะทําให้เด็กเข้าใจได้ง่ายกว่า ผูท้ ี่รับบทบาทเป็ นผูก้ าํ กับการแสดงละคร
นิทาน จึงต้องสร้างสรรค์การแสดงละครนิทาน จากบทละครนิทานที่เป็ นตัวอักษร ให้กลายเป็ นการกระทํา ที่จะทํา
ให้เ ด็ ก ได้เข้า ใจ นับ เป็ นบุ ค คลสํา คัญ ที่ จะทํา ให้การสื่ อสารที่ จะเกิ ด ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล ดัง
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งในที่ น้ ี หมายถึ ง การใช้ละครนิ ทานในการสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัย ที่ ประสบ
ผลสําเร็ จ
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อาจกล่าวได้วา่ การใช้ละครนิ ทานในการสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัยนั้น “ละครนิ ทาน” เป็ นสื่ อที่
เหมาะสม และเป็ นที่สนใจของเด็กวัยนี้ ที่สุด และยังสามารถนํามาใช้เพื่อปรับจิตสํานึ ก หรื อปลูกฝังคุณลักษณะ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ในการใช้ละครนิ ทานนั้น การกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ละคร
นิทาน และการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ละครนิทานมีความสําคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะทําให้ตวั สารที่ตอ้ งการสื่ อ
ถึงผูร้ ับสาร มีความถูกต้องชัดเจน ตัวสื่ อซึ่ งคือ ละครนิ ทาน ยังต้องมีความเหมาะสม และตรงกับความสนใจของ
ผูร้ ับสารด้วย การใช้เนื้ อหาละครนิ ทานที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เนื้ อหาไม่ซบั ซ้อน เป็ นเรื่ องใกล้ตวั เด็ก และตัว
ละครมี ความใกล้เคียงกับเด็ก จะทําให้เด็กเกิดความสนใจในละครนิ ทาน เนื้ อหาของละครนิ ทานนี้ ตอ้ งง่าย เป็ น
เรื่ องราวเกี่ ยวกับโลกเล็กๆ ของเด็กเป็ นหลัก ความสนใจหลัก เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับครอบครั ว เด็กคนอื่ นๆ หรื อ
ธรรมชาติ จะทําให้เด็กเกิดความสนใจในละครนิทานได้ดี

4. ประสิ ทธิภาพของสื่ อละครนิทานในการปลูกฝังจิตสํ านึกรักธรรมชาติ

ประสิ ทธิภาพของสื่ อละครนิทานในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติแก่เด็กปฐมวัย ประสบผลสําเร็ จได้
เพราะ สื่ อละครนิทานมีเรื่ องราวที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก คือ
1. เด็กต้องการความรัก
2. เด็กต้องการให้คนอื่นสนใจ
3. เด็กต้องการให้ความรักแก่คนอื่น
4. เด็กต้องการเล่น
5. เด็กต้องการกิน
6. เด็กต้องการสิ่ งวิเศษ มหัศจรรย์
7. เด็กต้องการความสวยงาม
8. เด็กต้องการสิ่ งลึกลับ
9. เด็กต้องการความขบขัน
อีกทั้งละครนิ ทาน เป็ นสื่ อที่มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การสั่งสอนอย่างสนุก ทําให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกสอน
และยิ่งทําให้ละครนิ ทานมีประสิ ทธิ ภาพในการปลูกฝังจิตสํานึ ก คุณธรรมจริ ยธรรมได้อย่างดี ซึ่ งละครนิ ทานมี
ประโยชน์ดงั นี้
1. ละครนิ ทานช่วยเสริ มปั ญญาเด็ก ขณะที่แสดงละครนิทาน จะเป็ นบรรยากาศแห่งความสุ ขของทุกคน
แสดงถึงความรัก ความอบอุ่น สร้างความผูกพันมัน่ ใจ เชื่อมัน่ ในตนเอง ซึ่งจะเสริ มปั ญญาเด็กได้อย่างดี
2. ละครนิทานปลูกฝังให้เป็ นเด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต ละครนิทานช่วยให้เด็กเป็ นเด็กกล้าถาม เด็ก
จะมี ความมัน่ ใจ ฉลาด แสดงความคิ ดเห็ นถูกจังหวะ เรี ยกว่ามี ความฉลาดทั้งทางปั ญญา (IQ) และฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)
3. เด็กเรี ยนรู ้ภาษาได้เร็ ว การแสดงละครนิ ทานเปรี ยบเสมือนการสอนภาษาไทยไปในตัว เด็กจะได้ยิน
ได้ฟังรู ปประโยค การใช้ภาษาอย่างสนุกสนาน เด็กจะมีทศั นคติที่ดีในการเรี ยนภาษาไทย
4. จับประเด็นเก่ง วิเคราะห์เก่ง การแสดงละครให้เด็กๆชม ได้ฟังคําพูดซํ้าๆ เด็กๆก็จะจําได้ท้ งั เรื่ อง เด็กก็
จะมอง ภาพรวมของเรื่ องทําให้เด็กรู ้จกั กับประเด็น ย่อความเป็ น รู ้จกั มองสรรพสิ่ งอย่างเป็ นระบบ
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5. สร้างสมาธิ ให้เด็ก ช่วงของการแสดงละครนิ ทาน เด็กจะชมและฟังละครนิทานอย่างใจจดใจจ่อตั้งอก
ตั้งใจ ยิง่ แสดงละครนิทานที่เหมาะกับอายุของเด็ก เด็กก็จะเข้าใจและอยากรู ้ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น เป็ นการสร้าง
สมาธิ ให้กบั เด็ก พบว่าเด็กฉลาดหรื อคนเก่ง มักจะเป็ นคนที่มีสมาธิ สูง สมาธิ จึงเป็ นองค์ประกอบของความฉลาด
ทางปั ญญา (IQ)
6. สร้างให้เด็กมีจินตนาการ ขณะที่แสดงละครนิทาน เสี ยงและภาพ จะช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกับ
การรับรู ้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู ้มาก่อน
7. สร้างคุณธรรมแก่เด็กได้ง่าย ละครนิ ทานแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิตหรื อข้อคิดต่างๆ
เป็ นอุทาหรณ์ให้ผูช้ มได้ตระหนักรู ้ไว้ คุณธรรมทั้งหลายที่ เด็กได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัย จะฝั งแน่ นอยู่ในตัวเด็กและ
นําไปใช้ในวัยรุ่ น และผูใ้ หญ่อย่างมิรู้ลืม หากคุณพ่อคุณแม่อยากจะสอนคุณธรรม ความดี เรื่ องใดๆให้ลูกยึดถือ
เครื่ องมือที่ดีที่สุด คือ ละครนิ ทาน ละครนิ ทานเป็ นการขยายสิ่ งที่เป็ นนามธรรม ให้เป็ นรู ปธรรมเด็กก็จะมองเห็น
คิดออก และคล้อยตามได้ง่าย
8. สร้างเด็กให้มีความรู ้ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กๆที่ชอบชมละครนิทาน จะสามารถปรับตัว เพื่อให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ละครนิทานสร้างความเข้าใจเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่าย เมื่อเด็กชมละครนิทานก็จะรู ้จกั
คิด จินตนาการ และนําข้อคิดที่ได้จากละครนิทานมาปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
9. สร้างเด็กให้เป็ นเด็กรักการเรี ยนรู ้ การให้เด็กชมละครนิ ทานอยูเ่ สมอ จะเป็ นการช่วยปลูกฝัง นิ สัยรัก
การเรี ยนรู ้ของเด็กในทุกมิติ
เมื่อละครนิ ทานที่สร้างขึ้นเอง มีการกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชดั เจน เป็ นกรอบในการใช้ จะทําให้
เนื้อหาของละครนิทานที่สร้างขึ้น มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับความสนใจของเด็กปฐมวัย
และส่ งผลให้ละครนิ ทานมีประสิ ทธิ ภาพในการปลูกฝั งจิ ตสํานึ กรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัยได้อย่างดี จึ งควร
นํามาใช้ในการปลูกฝังจิตสํานึ กรักธรรมชาติ เพราะในปั จจุบนั นี้ สิ่ งที่มนุษย์ทาํ สร้างความเสี ยหายให้แก่โลกของ
เรา มากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผา่ นมา เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะปั ญหาใหญ่อย่างสภาวะโลกร้อน ที่
เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้สภาพอากาศแปรปรวน ทุกคนจึงต้องร่ วมมือกันรับผิดชอบดูแลรักธรรมชาติ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรักษาอากาศที่บริ สุทธิ์
2. เพื่อป้ องกันการเกิดภัยธรรมชาติ
3. เพื่อรักษาที่อยูอ่ าศัยให้กบั สัตว์
4. เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่สวยงาม
5. เพื่อสร้างอาหารให้กบั มนุษย์และสัตว์
6. เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
หากกล่าวถึงละครนิ ทานที่ ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัย ซึ่ งประสบความสําเร็ จ และมี
ประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องของการใช้ละครนิทานเพื่อสื่ อสารโน้มน้าวใจเด็กปฐมวัย อย่างมีระบบและเป็ นขั้นเป็ นตอน
ดีที่สุดเรื่ องหนึ่ง ก็คงต้องยกให้กบั ละครนิทาน “ไดโนป่ วน ก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาวน้อยสี น้ าํ เงิน” อํานวยการ
ผลิตโดย บริ ษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จํากัด เขียนบทโดย มาณิ ศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กํากับการแสดงโดย สมเจตน์
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ยามาเจริ ญ จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ครอบครัว
และโรงเรี ยนต่างๆเป็ นอย่างมาก โดยมีเรื่ องราวที่น่าสนใจ นํามาจากหนังสื อนิทานเรื่ อง ดาวน้อยสี น้ าํ เงิน บวกกับ
ตัวละครจากนิ ทานที่เด็กๆชื่ นชอบอย่างไดโนเสาร์ เด็กๆจะได้ลุน้ ระทึ ก สนุ กสนานไปกับการผจญภัยครั้งใหม่
ของก๊วนไดโนน้อยทั้ง 12 ตัว กับภารกิ จอันยิ่งใหญ่ของ บึ้ กซ่ า ขี้ โมโห, จี๊ ดจ๊าด ขี้ อิจฉา, ติ๊ ดตี่ ขี้ แย, เป๋ อเหลอ
ขี้กลัว, หนุ งหนิ ง ขี้อาย และปุ๊ บปั๊ บ ขี้งอน พร้อมเพื่อนใหม่ นิ้ งหน่ อง ขี้หวง, เปิ๊ บป๊ าบ ไม่มีระเบียบ, แจ๋ วแหวว
อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊ งเหน่ง เกเร และ โต๋ เต๋ ขอโทษ ที่มารวมพลเพื่อช่วยกันหาทางกอบกูธ้ รรมชาติอนั
บริ สุทธิ์กลับคืนสู่โลกใบนี้
เมื่อหมู่บา้ นไดโนโห่ ฮิ้วอันแสนสงบสุ ขต้องประสบเหตุวนุ่ วาย ด้วยธรรมชาติรอบตัวถูกรบกวน จน
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะตัวการสําคัญคือวัตถุลึกลับชิ้นหนึ่งที่เหล่าไดโนน้อยพบโดยบังเอิญ ซึ่ง
มี อ าํ นาจวิเ ศษที่ ส ามารถบันดาลสิ่ งประหลาดลํ้าสมัย มาช่ ว ยอํา นวยความสะดวก ทํา ให้โ ลกล้า นปี ของเหล่า
ไดโนเสาร์พลิกผันจากหน้ามือเป็ นหลังมือ แต่ความสะดวกสบายเหล่านั้นกลับทําให้โลกปั่ นป่ วน วุน่ วาย และเกิด
ภัยร้ายที่ไม่มีใครคาดคิด เหล่าไดโนน้อยก๊วนเก่าทั้งหก ได้แก่ บึ้กซ่า ขี้โมโห, จี๊ดจ๊าด ขี้อิจฉา, ติ๊ดตี่ ขี้แย, เป๋ อเหลอ
ขี้กลัว, หนุ งหนิ ง ขี้อาย และ ปุ๊ บปั๊ บ ขี้งอน ต้องรวมพลังกับ 6 สมาชิ กใหม่คือ นิ้ งหน่ อง ขี้หวง, เปิ๊ บป๊ าบ ไม่มี
ระเบียบ, แจ๋ วแหวว อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊ งเหน่ง เกเร และโต๋ เต๋ ขอโทษ เพื่อต่อกรกับความวุน่ วาย และ
หาทางกอบกูค้ วามสงบสุ ขของหมู่บา้ นคืนมา พวกเขาทั้งหมดต้องเดิ นทางไปยัง ดาวน้อยสี น้ าํ เงิ น อันไกลโพ้น
เพื่อหาคําตอบว่าอะไรที่จะช่วยกอบกูธ้ รรมชาติ
อันบริ สุทธิ์กลับคืนมาได้
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ในละครนิทานเรื่ อง ไดโนป่ วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาวน้อยสี น้ าํ เงิน มีความโดดเด่นในส่วนของการ
สร้างตัวละคร ซึ่ งผูเ้ ขียนบทละครได้ปูพ้ืนเกี่ ยวกับลักษณะนิ สัย ตรงกับนิ สัยของตัวละครในหนังสื อนิ ทาน ที่ มี
ความชัดเจน ถึงตัวละครจะเป็ นไดโนเสาร์ แต่ก็มีความเป็ นมนุษย์ และน่าเชื่อ ทําและคิด ตัดสิ นใจต่อสถานการณ์ที่
กําลังเผชิญอยูอ่ ย่างคนธรรมดากระทํา ถึงแม้วา่ จะเป็ นตัวละครในจินตนาการ แต่ทว่าตัวละครไดโนเสาร์เหล่านี้ มี
ลักษณะนิ สัยที่ เลียนแบบคน เช่น บึ้ กซ่ า ขี้โมโห, จี๊ ดจ๊าด ขี้อิจฉา, ติ๊ดตี่ ขี้แย, เป๋ อเหลอ ขี้กลัว, หนุ งหนิ ง ขี้อาย,
ปุ๊ บปั๊ บ ขี้งอน, นิ้งหน่อง ขี้หวง, เปิ๊ บป๊ าบ ไม่มีระเบียบ, แจ๋ วแหวว อวดเก่ง, ก๊อบแก๊บ มอมแมม, โป๊ งเหน่ง เกเร
และโต๋ เต๋ ขอโทษ เป็ นต้น ซึ่ งการที่จะทําให้ตวั ละครบนเวทีทุกตัวมีชีวิตและเด็กจําได้ก็คือ ให้ตวั ละครแต่ละตัวมี
ลักษณะเด่นเป็ นของตนเอง การที่ตวั ละครมีลกั ษณะนิ สัยที่ต่างกันเมื่อประสบปั ญหานั้น ย่อมจะแสดงความรู ้สึก
และแสดงออกต่างกันด้วย รวมถึงลักษณะภายนอก ซึ่ งตัวละครไดโนเสาร์ในละครนิทาน ไดโนป่ วนก๊วนหรรษา
ตอน ตะลุยดาวน้อยสี น้ าํ เงินนี้ มีสันภายนอกที่แตกต่างกัน จดจําได้ง่าย นอกจากนี้ ตัวละครที่นบั ว่ามีความสําคัญ
ในการดําเนิ นเรื่ องเช่นกัน คือ ตัวร้าย สําหรับตัวร้ายของละครนิทานเรื่ องไดโนป่ วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาว
น้อยสี น้ าํ เงินนี้คือ มลพิษที่เกิดจากหิ นวิเศษ ซึ่งเป็ นตัวทําลายธรรมชาติ
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จากรายงานสรุ ปผลการประเมินก่อนและหลังชมละครนิ ทาน ไดโนป่ วนก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยดาว
น้อยสี น้ าํ เงิน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจในเรื่ องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ของกลุ่ม
ผูช้ มซึ่ ง เป็ นเด็กปฐมวัย จากแบบทดสอบหลังชมละคร มีค่าคะแนนที่ สูงขึ้น มากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
แบบทดสอบ ก่อนชมละคร อย่างมีนยั สําคัญ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า หลังชมละครนิ ทานจบแล้ว เด็กๆมีความ
เข้าใจในเรื่ องของการอนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น กว่าตอนที่ ยงั ไม่ได้ชมละคร แสดงให้เห็ นถึ ง
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ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ส่ื อละครนิ ทานเพื่อปลูกฝังจิตสํานึ กรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัย ได้อย่างชัดเจนอีกทาง
หนึ่งด้วย

5. สรุ ป

ละครนิ ทานที่สร้างขึ้นโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็ นกรอบในการใช้ จะทําให้เนื้ อหาของ
ละครนิทานที่สร้างขึ้น มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับความสนใจของเด็กปฐมวัย และส่งผล
ให้ละครนิทานมีประสิ ทธิ ภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกรักธรรมชาติในเด็กปฐมวัยได้อย่างดี ซึ่งละครนิทานจะช่วย
สร้างความตระหนักรู ้แก่เด็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุณธรรมทั้งหลายที่เด็กได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัย จะฝังแน่นอยูใ่ น
ตัวเด็ก แล้วนําไปใช้ในวัยรุ่ นและผูใ้ หญ่ อย่างมิรู้ลืม ทั้งในเรื่ องการปลูกฝังจิตสํานึ กรักธรรมชาติ หรื อการปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรมในเรื่ องอื่นๆ ก็ตาม

6. ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการสร้างละครนิ ทาน 1) การผลิตละครนิ ทานควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัด เจนและควรวางแผนการทํา อย่า งมี ร ะบบเพื่ อ ให้ด ํา เนิ น การผลิ ต ได้ง่ า ยขึ้ น 2) การผลิ ต ละครนิ ท านที่ มี
ประสิ ทธิภาพควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตอ้ งการใส่ในเรื่ องนิทาน ศึกษา กลุ่มเป้ าหมาย ศึกษาวิธีการถ่ายทอด
สาร ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ า งละครนิ ท านให้เ หมาะสมและตรงกับ ความสนใจของ กลุ่ ม เป้ า หมาย และควรมี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของละครนิทานก่อนนําไปใช้ 3) การใส่เนื้อหาที่ทาํ ให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่ วม
โดยเฉพาะเนื้ อ หาที่ เ ป็ นเสี ย งร้ อ งของตัว ละคร เช่ น กระต๊า ก กระต๊า ก หึ่ งหั่ง หึ่ งหั่ง จะสามารถสร้ า งความ
สนุ กสนาน และเรี ยกความสนใจจากเด็กปฐมวัยได้เป็ นอย่างดี 4) การสร้างตัวละครที่ มีความน่ าสนใจและเป็ น
แบบอย่างที่ดี จะทําให้เด็กปฐมวัยชื่นชอบและเลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละคร 5) การสร้างละครนิ ทานที่มี
เนื้ อหาแตกต่างกันแบบคู่ตรงข้าม ทําให้เนื้ อหาที่นาํ เสนอมีความเด่นชัดขึ้น เพราะเกิดการเปรี ยบเทียบให้เห็นทั้ง
สองด้าน เด็กปฐมวัยสามารถเรี ยนรู ้ท้ งั ผลดี และผลเสี ยจากการกระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 6) การสร้าง
เนื้ อหาในละครนิ ทานที่ สามารถทําให้เด็กปฐมวัยเกิ ดความกลัวว่าหากแสดงพฤติ กรรมที่ ไม่ดี จะไม่มีใครรัก
สามารถจูงใจให้เด็กหันมาแสดงพฤติกรรมที่ ดีได้ 7) การจัดกิ จกรรมการแสดงละครนิ ทาน หากมีการแสดงซํ้า
หรื อยํ้าในเนื้อหาบ่อยๆ จะทําให้เด็กปฐมวัยจดจําสารนั้นได้ดียง่ิ ขึ้น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําละครนิทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1) สื่ อละครนิทานที่มีประสิ ทธิภาพและ
มี ความน่ าสนใจสามารถพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม ในเด็กปฐมวัยได้ ดังนั้นภาครั ฐ สถาบันการศึ กษา ครู และ
ผูป้ กครองควรให้ความสําคัญกับการใช้ส่ื อละครนิ ทาน โดยการผลิตสื่ อละครนิ ทานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
เหมาะสม และมีความน่าสนใจมาใช้ปลูกฝังและพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรื อเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ในเด็กปฐมวัย 2) การใช้สื่อละครนิทานเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวติ หรื อข้อคิดต่างๆ เป็ นอุทาหรณ์
ให้ผชู ้ มได้ตระหนักรู ้ตอ้ งทําซํ้าๆ คุณธรรมทั้งหลายที่เด็กได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัย จะฝังแน่นในตัวเด็กและนําไปใช้ใน
วัยรุ่ น และผูใ้ หญ่อย่างมิรู้ลืม
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ระหว่างก่ อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อก จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 16 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) จํานวน 8 แผน 20 ชัว่ โมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.88 การทดลองใช้เวลา 20 ชัว่ โมง การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และสถิตินอนพาราเมตริ ก แบบ Willcoxon matched-pair signed-ranks test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) อยู่ในระดับดี เยี่ยม
(Md = 24.50) และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปั ญหาเป็ นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลักธรรมทางศาสนา

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การศึ กษาเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ระบุ แนวทางในการพัฒนาคน ปรั บ เปลี่ ย นค่า นิ ยมคนไทยให้มี คุณธรรม
จริ ย ธรรม มี วินัย จิ ต สาธารณะ และพฤติ ก รรมที่ พึง ประสงค์ ส่ ง เสริ ม ให้มี การเรี ย นการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรี ยนที่ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ความมีระเบี ยบ และจิ ตสาธารณะ เพื่อพัฒนามนุ ษย์ให้เจริ ญเติบโต
งอกงามไปสู่ ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อมของชี วิต คื อ เป็ นคนดี คนเก่ ง ที่ มีความสุ ขและมี ความใฝ่ รู ้ ในโลกยุค ใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ผูท้ ี่ จะประสบความสําเร็ จและดํารงชี วิตในสังคมของโลกยุคใหม่ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์
มีไหวพริ บมีความรอบรู ้ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ที่สาํ คัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
และใช้เป็ นเครื่ องมือแสวงหาความหมายของการเรี ยนรู ้ชีวิต เรี ยนรู ้โลกอนาคตและเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ความสําคัญ
ว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาและเสริ มสร้างคุณภาพของคนไทย ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาแห่ งชาติ, 2546 ) สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ ระบุให้
ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ ดี ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ใน
การทํางานรั กความเป็ นไทย และมี จิตสาธารณะ (กรมวิชาการ, 2551) และการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนต้องเปลี่ยน
บทบาทจากสอนโดยใช้ตนเองเป็ นแหล่งความรู ้ เน้นเนื้ อหา ยึดตําราและแบบฝึ กหัดเป็ นหลัก มาเป็ นบทบาทของผูท้ ี่
คอยส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริ ง ฝึ กทักษะการคิด การเผชิญสถานการณ์
การประยุกต์นาํ ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาตามความถนัดและความสนใจ (พจนา ทรัพย์สมาน, 2549)
จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระดับประเทศ ในปี การศึกษา 2558 และ
2559 พบว่าได้คะแนน 49.18 และ 46.68 ในสาระศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
ระดับประเทศ ในปี การศึกษา 2558 และ 2559 พบว่าได้คะแนน 46.67 และ 39.06 (สํานักทดสอบทางการศึ กษา,
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2560) ซึ่ งมีคะแนนในปี การศึ กษา 2559 ลดลงกว่าปี การศึ กษา 2558 นอกจากนี้ การสอบธรรมศึ กษาปี การศึ กษา
2558 และ 2559 ทั้งประเทศได้คะแนน 66.00 และ 65.78 มีคะแนนลดลง (สํานักแม่กองธรรมสนามหลวง, 2559) จาก
การศึกษาข้อมูลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในปี การศึกษา 2558 และ 2559 ได้คะแนน 42.35 และ 44.32 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสู งขึ้ น
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา แต่ยงั คงมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ 50 คะแนน (โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อก, 2560) จึงกล่าวได้
ว่าการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนธรรมศึกษายังไม่สามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรม
คําสอนทางศาสนาได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากมีการมุ่งเน้นในการจัดการสอบวัดผลเชิ งปริ มาณเป็ นหลัก เนื้ อหาสาระของ
หลักสู ตรไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั วุฒิภาวะผูเ้ รี ยน ยากต่อการทําความเข้าใจ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ (สํานักพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2549 )
จากปั ญหาดังกล่าว การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจึ งมี ความเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยน
การสอน เพราะเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นโดยสร้างความรู ้จากกระบวนการ
ทํางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ปั ญหาจะเป็ นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรี ยนรู ้
และเป็ นตัวกระตุน้ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสื บค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของปั ญหา
และวิธีการแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้แบบนี้ มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้โดยการชี้ นาํ ตนเองซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้
ฝึ กฝนการสร้างองค์ความรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2550) และยังเป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจหลัก
พุทธรรมที่ ถูกต้อง เกิ ดประโยชน์ในชี วิตประจําวัน อันมี ผลต่อความเจริ ญมัน่ คงของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนธรรมศึกษา (สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง , 2559)
จากสภาพการที่วา่ ผลการเรี ยนรู ้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) นักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ลดลง ควรได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เพื่อเป็ นการช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา สามารถนําหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันดําเนิ นชีวิตประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่ งเป็ น
กระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานําไปสู่ การสร้างเยาวชนให้เป็ นคนดีที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็ นแผนการ
วิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)
4.2 กลุ่มตัวอย่ าง คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
โรงเรี ยนบ้านปากลําปิ ล็อก จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 16 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน (PBL)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ทําการทดลอง 2 เดือน (กรกฎาคม - สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 8 แผน เวลา 20 ชัว่ โมง ใช้เวลาครั้งละ 2 และ 3 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ได้
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 – 8 ได้ระดับความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 – 4.43 จาก 5 ระดับ
(2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง หลัก ธรรมทางศาสนา จํา นวน 1 ฉบับ เป็ น
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ แบบปรนัย เลื อ กตอบ จํา นวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 3 คนพิ จ ารณาความ
สอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 -1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.23 - 0.77 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.24
- 0.84 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนจํานวน 8 แผน 20 ชัว่ โมง โดยผูว้ ิจยั จัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และพิสยั ระหว่างควอไทล์
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ Willcoxon matched-pair signed-ranks test
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องหลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6
จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ มัธยฐาน ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) จําแนกตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49

ระดับ
ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
ผ่าน
ไม่ผา่ น
รวม

คะแนน
25-30
19-24
13-18
7-12
0-6

จํานวน
8
6
2
16

ร้ อยละ
50.00
37.50
12.50
100

มัธยฐาน
24.50

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (Md = 24.50 )
5.2 ผลเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ระหว่ างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) มี ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
นักเรียนคน
ที่
1
2
3
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7
8
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X
(ก่อน)
10
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10
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(หลัง)
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9
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6
6
7
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ตาราง 2 (ต่อ)
นักเรียนคน
ที่
10
11
12
13
14
15
16

X
(ก่อน)
17
13
16
10
14
17
7

คะแนน

Y
(หลัง)
27
20
21
28
26
27
15

ผลต่ างของ
คะแนน
D=Y-X
10
7
5
18
12
10
8

ลําดับที่ของ
ความแต่ ง
ต่ าง
10.5
5
1
16
13
10.5
7

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก
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+10.5
+5
+1
+16
+13
+10.5
+7
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T- = 0

T

0*

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) สูงขึ้นกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม (Md = 24.50) ตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 (สํา นัก วิช าการและ
มาตรฐานการศึ กษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2557) และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
หลักธรรมทางศาสนา ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)
สู งขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐาน (PBL) เป็ นกระบวนการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ เ กี่ ย วกับ
ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง โดยสร้างความรู ้จากกระบวนการทํางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา ตัวปั ญหาจะเป็ นจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ และเป็ นตัวกระตุน้ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสื บค้นหาข้อมูลเพื่อ
เข้าใจกลไกของตัวปั ญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะและกระบวนการเรี ยนรู ้
และพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ส ามารถเรี ย นรู ้ โ ดยการชี้ นํา ตนเอง ผู ้เ รี ย นจะได้ฝึ กฝนการสร้ า งองค์ค วามรู ้ โ ดยผ่า น
กระบวนการคิ ด ด้ ว ยการแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี ค วามหมายต่ อ ผู ้เ รี ยน (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2550) ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น มีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งจนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนาน กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามด้วย
ตนเอง จึงเป็ นการช่วยเสริ มแรงจูงใจแก่ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมทําให้ประสิ ทธิ ภาพของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สู ง ขึ้ น ได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ อภิ ช าต แน่ น อุ ด ร (2557) ได้ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่ องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน จากการ
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วิเคราะห์พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 34.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คิด
เป็ นร้อยละ 76.43 ซึ่งสูงเกณฑ์ที่กาํ หนดร้อยละ 70 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนก จันทรา (2556) ได้ศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ สัง คมศึ ก ษาโดยใช้ปัญ หาเป็ นฐานมี ความสามารถในการแก้ปัญ หาหลังเรี ย นสู งกว่า ก่ อนเรี ย นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยั ของ รัชนี เกษศิริ (2559) ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
(2) ครู ผสู ้ อนควรออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) สําหรับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจแก่นกั เรี ยนให้คิดค้นหาความรู ้และคําตอบอยู่ตลอดเวลา เป็ นผลให้
นักเรี ยนและครู ได้คน้ พบความรู ้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองและนําความรู ้ไปประยุกต์ให้
เกิดนวัตกรรมสู่สงั คม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ที่ บูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับสาระอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้
ทักษะไปสร้างงาน และใช้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวติ ประจําวันได้ดว้ ยตนเอง
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การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า เคมี เรื่ อ ง
เคมี อินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
และเพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ของนั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ยนรู ้ จ ํา นวน 10 แผน แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น แบบเลื อ กตอบ
จํา นวน 30 ข้อ มี ค่ าความเชื่ อ มั่น เท่ ากับ 0.82 และแบบวัด เจตคติ ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น นักเรี ยนทุกคน (ร้อยละ100) มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีข้ ึนไป
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับ ดีข้ ึนไป
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน , กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นหลัก สู ต รที่ มุ่ ง พัฒ นาผู ้เรี ย นให้ เป็ นคนดี
มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข มี ศัก ยภาพในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ จึ ง กํา หนดความสามารถในการคิ ด
เป็ นจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ยน เมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี ค วามรู ้ ความสามารถใน การสื่ อ สาร การคิ ด
การแก้ปั ญ หา การใช้เทคโนโลยี และมี ทัก ษะชี วิต และหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551
ของกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ได้กาํ หนดคุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ยนในรายวิชาวิท ยาศาสตร์ โดยใช้กรอบ
ความคิ ดในเรื่ อง การพัฒ นาการศึ กษาเพื่ อเตรี ยมคนในสังคมแห่ งความรู ้ และสอดคล้อ งกับพระราชบัญ ญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 คื อ ผูเ้ รี ยนควรสามารถนําความรู ้ และกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ไปใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และมีจิตวิทยาศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
จากการรายงานผลการทดสอบระดับ ชาติ ข้ นั พื้ น ฐาน (O-NET) จากสถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่ งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2560 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในส่ วน ของสาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาเคมี พบว่า ผลการสอบของนักเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่
ผูว้ ิจัยดําเนิ นการสอนอยู่น้ ัน ผูเ้ รี ยนทําคะแนนอยู่ในระดับ ตํ่ากว่าเกณฑ์ (สํานักทดสอบทางการศึ กษา,2560 )
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับจังหวัด และระดับประเทศ และจากประสบการณ์สอนของผูว้ ิจยั ที่สอนในรายวิชาเคมี
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ เคมีอินทรี ย ์ เรื่ อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชั้นเรี ยน
การตรวจแบบฝึ กหัด และผลการทดสอบปลายภาคเรี ยน พบว่าผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
ในแนวคิด เรื่ องสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน โดยผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถนําความรู ้ไปเชื่ อมโยงกับสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนตัวอื่นได้ว่ามี สมบัติเหมือนหรื อ แตกต่างกันอย่างไร ประกอบกับเนื้ อหาในเรื่ องสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ค่อนข้างทําความเข้าใจได้ยาก สาเหตุสาํ คัญประการหนึ่ งคือ การจัดการเรี ยนการสอนของครู ซ่ ึ ง
ครู ส่วนใหญ่ มกั จะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ทําให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถจดจําได้จากสิ่ งที่ พ วกเขาได้เรี ยนรู ้ ในการ
บรรยายของครู หน้าชั้นเรี ยนได้ท้ งั หมด
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นยุทธวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ที่ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถลงมื อเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรื อ สร้างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การสร้างความสนใจ (Engagement)
การสํารวจและค้นหา(Exploration) การอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) การขยายความรู ้ (Elaboration) และ
การประเมิน(Evaluation)(ชาตรี เกิ ดธรรม, 2545) จากลําดับขั้นตอนดังกล่าวผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปั ญหาขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่อตรวจสอบ
หรื อสื บค้นหาคําตอบตามสมมติ ฐานนั้น ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มี เหตุผล มุ่งให้ผูเ้ รี ยน รู ้จักคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริ งจากการสื บเสาะหาข้อมูล รู ้จกั การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นวิธีการสอน
ที่เหมาะแก่การนํามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้แก่นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อให้นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน เป็ นผูท้ ี่คิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยใช้หลักการของเหตุ และผลซึ่ งจะ
ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คาดหวังไว้
จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่าการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง อาหาร
กับการดํารงชี วิต ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ผลการศึ กษาพบว่าผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิท ยาศาสตร์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนสู งกว่า เกณฑ์ที่กาํ หนดร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(พจนา กาญจนบุ ร างกู ร , 2558) และศึ ก ษางานวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังมโนมติ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 79.41 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วรวิทย์ อุทโท, 2559) จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ยข์ องนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
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(3) เพื่อศึ กษาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น วิชาเคมี เรื่ อง เคมี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่ องนี้ ใช้กรอบแนวคิ ดในการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง โดยตัวแปรอิ ส ระ (Independent variable)
คื อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ส่ ว นตัว แปรตาม (Dependent variable) คื อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ และเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้น สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ
2. ขั้นสํารวจและค้นหา
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
4. ขั้นขยายความรู ้
5. ขั้นประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา เคมี
เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์
2. เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว โดยการ
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็ นนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษาน้อ มเกล้า
สมุทรปราการ จํานวน 2 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 80 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มี นักเรี ยน 40 คน ซึ่ งได้มาจากวิธีการสุ่ ม
แบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ม
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ได้แก่ ตัวแปรอิ สระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ส่ วนตัวแปรตาม
มี 2 ตัว แปร คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิ ช า เคมี เรื่ อ ง เคมี อิ น ทรี ย ์ และเจตคติ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
1935

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 3 เดื อน (พฤษภาคม – กรกฏาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 10 แผน เวลา 20 ชัว่ โมง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น วิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ เสนอ
ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบความเที่ ย งตรงของแผนการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยพิ จ ารณาความถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และประเมิ น แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแบบประเมิ น แผน ซึ่ งมี ล ัก ษณะแบบมาตรประมาณค่ า
(Rating scale) โดยกําหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น 5 ระดับ ผลการประเมิ น โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ใ น
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
(2) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิ ช าเคมี เรื่ อง เคมี อิ น ทรี ย์ เป็ นแบบปรนั ย
ชนิ ดเลื อ กตอบ จํ า นวน 30 ข้ อ ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง ได้ ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง
Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้ง แต่ 0.67-1.00 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบคํา นวณ
ค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.69 ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.22-0.72 และหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
(3) แบบวัด เจตคติ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ลัก ษณะของ
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่ งเป็ น 5 ระดับ คือ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็ นด้วย ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of ItemObjective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 ตรวจสอบคุ ณภาพของ ค่ าอํานาจจําแนกโดยหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.37-0.87 และหาค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบวัด เจตคติ ท้ ั งฉบับ โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5
ขั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ สื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้น โดยนําเครื่ อ งมื อดังกล่าวไปใช้กับ กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2561โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาน้อ มเกล้า สมุ ท รปราการ สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 6
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิช า เคมี เรื่ อ ง เคมี อิ น ทรี ย ์ ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน
(3) วิเคราะห์เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเคมี เรื่ อง เคมี
อินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
คะแนน
24 - 30
21 - 23
18 - 20
15 - 17
0 - 14

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

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
30
10
40

ร้ อยละ
75
25
100

Χ

25.6
21.9
-

S.D.
0.35
0.45
-

จากตารางที่ 1 พบว่า การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิ ชาเคมี เรื่ อง เคมี อิ น ทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นนักเรี ยนที่ ได้คะแนนระหว่าง
24 – 30 คะแนน คิดเป็ นเกณฑ์ 80 - 100 ซึ่ งอยูใ่ นระดับดีมาก มีจาํ นวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
25.6 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และมี นักเรี ยนที่ ได้คะแนนระหว่าง 21-23 คะแนน คิดเป็ นเกณฑ์ 70 - 79
ซึ่งอยูใ่ นระดับดี มีจาํ นวน10 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หลังจากการ
จั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น คะแนนหลั ง เรี ยนสู งกว่ า คะแนนก่ อ นเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิช า เคมี เรื่ อ ง เคมี อิ น ทรี ย ์ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ระหว่างก่อนเรี ยน
(Pretest) และหลังเรี ยน (Posttest)
การทดสอบ
คะแนนตํ่าสุด
คะแนนสูงสุด
S.D.
t
sig
𝐱𝐱�
ก่อนเรี ยน
3
18
8.90
3.56
46.67*
.000
หลังเรี ยน
21
28
24.39
2.16

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจากการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ก่ อ นเรี ย นมี ค ะแนนตํ่า สุ ด เท่ า กั บ 3 คะแนน คะแนนสู ง สุ ด เท่ า กั บ 18 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.90 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดการ
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เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น หลังเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 21 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ
28 คะแนน คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 24.39 และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 2.16 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิชา เคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 46.67)
(3) เจตคติ ต่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ของชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 6
มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึ กษาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านครู ผสู ้ อน
ด้านเนื้อหา
ด้านการนําความรู ้ไปใช้
รวม

𝐱𝐱�
3.59
3.56
3.52
3.69
3.71
3.61

S.D.
0.74
0.71
0.67
0.76
0.77
0.73

ระดับเจตคติ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น อยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้น ในด้านกระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ด้านสื่ อ ในการจัด การเรี ยนการสอน ด้านครู ผูส้ อน
ด้านเนื้ อหา และด้านการนําความรู ้ไปใช้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ทุกด้าน ( Χ = 3.59,3.56,3.52,3.69 และ 3.71
ตามลําดับ)

6. อภิปรายผล

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น นั ก เรี ย นผ่ านเกณฑ์ ใ นระดับ ดี ข้ ึ น ไป ร้ อ ยละ 100
ของนักเรี ยนทั้งหมดสู งกว่าสมมติฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น สามารถสร้างความรู ้โดยผ่านกระบวนการคิด
ด้ว ยตนเอง มี ก ารกําหนดประเด็ น ปั ญ หาหรื อ ตั้งสมมติ ฐ านขึ้ น ตามวิธี การทางวิท ยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่ อ
ตรวจสอบหรื อสื บค้นหาคําตอบตามสมมติฐานนั้น ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ จัก คิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ แสวงหาความจริ งจากการสื บ เสาะหาข้อ มู ล รู ้ จัก การแก้ปั ญ หาด้ว ยตัว เอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ ท ธภา บุ ญแซม,2553) ได้ศึกษาความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โดยใช้การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (7E) ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ หลังการสอนแบบสื บเสาะหา
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ความรู ้ (7E) สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พจนา กาญจนบุรางกูร,2558) ได้ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารกับการดํารงชีวติ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าเกณฑ์ที่ กาํ หนดร้ อยละ 60 และสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ (วรวิท ย์ อุท โท, 2559) ได้ศึกษาการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิ ดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ
สื บ เสาะหาความรู ้ ร่ วมกับ แผนผังมโนมติ ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการศึ ก ษา พบว่า นัก เรี ย น
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 79.41
6.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการ
จัดการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนเสาะแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็ น ได้
ทํางานเป็ นกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนมีการออกแบบ วางแผนแนวทางหาคําตอบร่ วมกัน ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้
อยากเรี ยน โดยเฉพาะในขั้นสํารวจค้นหา ครู ผูส้ อนได้มีการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและค้นหาคําตอบจากประสบการณ์ตรง ให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อรวบรวมข้อมูล นําไปสู่ ข้ นั อธิ บาย
และลงข้อสรุ ป อีกทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น มีการจัดลําดับขั้นตอนที่
ชัดเจน เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา หรื อ การแสวงหาความรู ้โดยผูเ้ รี ยนค้นหาคําตอบ
ด้วยตนเอง ครู เป็ นผูจ้ ัดการเรี ยนรู ้ ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นักเรี ยนแก้ปั ญหาและเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้อย่างเป็ นสาระระบบ และสามารถคิ ดแก้ปัญหา ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยน
สํารวจ อธิ บาย ลงข้อสรุ ปสิ่ งที่คน้ พบ และเห็นความสัมพันธ์ และประเด็นสําคัญของเนื้ อหาสาระได้อย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พจนา กาญจนบุรางกูร,2558 )ได้ศึกษาการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารกับการดํารงชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(ดวงใจ บุ ต รหนองแสง,2559) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ส ารชี ว โมเลกุ ล และ
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จากการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบวัฏ จัก รการ
สื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ศิริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผัง
กราฟิ ก ของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษา ปี ที่ 6 ผลการวิ จัย พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
ปรากฎการณ์ ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ ก ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

1939

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

6.3 เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น วิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ย ์
มี เจตคติ ใ นภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ าน ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น นั้น เน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งจะส่งผลให้เกิดความรู ้สึก
นึกคิดต่อการเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น และเกิดทักษะในด้านการปฏิบตั ิการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ที่ ว่าการเรี ยนรู ้จะเกิ ดได้ดี ต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เกิ ดจากการปฏิ บัติ ก็จะส่ งผลให้
นักเรี ยนมีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ ภาพร แหลมแก้ว,2556)ได้ศึกษาการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้ า ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า มีเจตคติในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ไฟฟ้า อยูใ่ นระดับดี และสอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ (นงพะงา ไชยแสง, 2558) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อ งโลกและการ
เปลี่ ยนแปลง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ว ฎั จัก รการสื บ เสาะหาความรู ้
7 ขั้น ตอน ร่ ว มกับ ผังความคิ ด ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก เรี ย นมี เจตคติ ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับดีที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ควรแจ้งกติกาในการทํากิจกรรมเพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมและสามารถปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้อง และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่ วมมือช่วยเหลือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
(2) การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
ค่อนข้างมาก ควรมีการปรับความยืดหยุน่ เวลาให้เหมาะสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาวิธีการการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ในตัวแปรอื่น เช่น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคงทนในการเรี ยนรู ้
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การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม โรงเรี ยนใน
เขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ระดับการประกันคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับ
การประกันคุ ณ ภาพด้า นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ โดยเก็ บข้อ มูล จากครู ใน
โรงเรี ยนเขตอําเภอกระทุ่มแบน จํานวน 238 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการศึ กษา สรุ ปได้ว่า 1) การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่ม
แบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า นพบว่า ด้า นที่ มีค่า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล รองลงมา คื อ การมี ส่ ว นร่ วมในการ
ดําเนิ นการ และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การ
ตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ รองลงมา คือ การมีกระบวนการเรี ยนการ
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สอนที่ สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม และ การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและ
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์กบั การประกันคุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม / กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

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 studentcentered 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 มาตรา 47ได้ระบุให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประกัน คุณภาพภายนอกและได้
ดําเนิ นไว้ในมาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการบริ หารการศึ กษาที่ จะต้อง
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง การจัดการศึ กษาในโรงเรี ยน งานวิชาการถื อเป็ นงานหลักหรื อเป็ นภารกิ จหลักของ
สถานศึ กษาตามพระราชบัญญัติ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึ กษาดําเนิ นการได้โดยอิ สระคล่องตัว รวดเร็ ว
สอดคล้องกับ ความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึ กษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุ ก ระดับ ก่ อ นจะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพในรอบต่ อ ไปจึ ง ทํา ให้ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสมุทรสาคร ได้กาํ หนดการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการ “สื่ อสารสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่” ตามคําสัง่ ที่ ศธ 04152/ว3081 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อง มี ความรู ้ ความเข้าใจตามแนวทางปฏิ รูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานส่ งผลให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องจะต้องรับรู ้
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศของกระทรวงศึ กษาธิ ก ารมี
นโยบายให้ปฏิ รูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึ กษาของระบบใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อค้นหาแบบของการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่ วมที่ มีอิทธิ พลต่อการประกันคุ ณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒ นางานด้า นวิ ช าการของโรงเรี ย นในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
ประถมศึกษาสมุทรสาครให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(2) เพื่อศึ กษาระดับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับการวิจยั
ตัวแปร

ตัวแปร

ทฤษฎีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของโคเฮน
และอัฟฮอฟฟ์ มี 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ที่มา: (Cohen and Uphoff,1977)

การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บท
ของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ,2559

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรี ยนทั้งหมด 19 โรง ข้าราชการครู ท้ งั หมด จํานวน 622 คน (ข้อมูล
10 มิถุนายน 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการคํานวณของ เครจซีและมอร์แกน ที่ความเชื่อมัน่ 95% ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 238 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วยการบริ หารงานแบบมีส่วน
ร่ วม 4 ด้าน ได้แก่ การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ การมี ส่วนร่ วมในการรับ
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่นและการตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ม ตัว อย่า งงานวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่
2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูล
เกี่ ย วกับ ระดับ การประกัน คุ ณ ภาพด้า นกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผู ้เ รี ย นเป็ นสํา คัญ และนํา
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แบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา
โดยผ่านการตรวจของผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และนํามาวิเคราะห์ดว้ ยดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และนําข้อคําถามมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.991
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์อนุ ญาตเก็บข้อมูล ไปยังโรงเรี ยนใน
เขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร คือ ส่งด้วยตนเอง
3. ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามคืน โดยผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเรี ยบร้อย และความสมบูรณ์ของข้อมูล
4. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว นําไป
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นําข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ
2. นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่ วมของโรงเรี ยน นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. นํา ข้อ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 3 วิเ คราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ย วกับ ระดับการประกันคุ ณ ภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นํามาวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยหาค่ าเฉลี่ ย และค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์แบบ
เพียร์สนั

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการ และลําดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม ในภาพรวม
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม
1. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
รวมเฉลีย่

x�
4.23
4.20
4.18
4.17
4.20

S.D.
0.61
0.75
0.62
0.57
0.53

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจสอบและประเมิน
ความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ รองลงมา ได้แก่ การมีกระบวนการเรี ยนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยง
กับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในภาพรวม
การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
1. การตรวจสอบและประเมิน ความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ย น
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
2. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุก
คนมีส่วนร่ วม
3. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุ มชนและ
ท้องถิ่น
รวมเฉลีย่

x�

S.D.

แปลผล

4.21

0.63

มาก

4.21

0.57

มาก

4.17
4.21

0.61
0.53

มาก
มาก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการ
จัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ โรงเรี ย นในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง โดยการบริ หารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่ วมในด้านการตัดสิ นใจมีความสัมพันธ์สูงสุดกับการประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รองลงมา คือ การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมด้านการประเมินผล และการ
บริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมในด้านการรับผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์นอ้ ยสุด ดังตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ ประสิ ทธิภาพ
การทํางานเป็ นทีม โดยภาพรวม
ลําดับ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม

1
2
3
4

การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ภาพรวม

การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
r
p-value
ระดับความสั มพันธ์
0.859**
0.00
สู ง
0.834**
0.00
สู ง
0.800**
0.00
สู ง
0.828**
0.00
สู ง
0.00
สู ง
0.804**

6. อภิปรายผล

ระดับการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วม โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สั งกัดสํ านักงานเขต
พื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วน
ร่ วมในการประเมินผล รองลงมาคือการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการและลําดับสุ ดท้ายคือการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาให้การสนับสนุ นข้าราชการครู มีส่วนร่ วมประเมิ นผลการดําเนิ นงานวิชาการและนํา ไป
ปรับปรุ งการดําเนินงานในครั้งต่อไปพร้อมทั้งมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ผลการประเมินการดําเนินงานวิชาการให้
บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั กิตติ คําภูษา (2552)ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1โดยพบว่าการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงคราญ ศุ กระมณี (2558)ที่ ได้ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยพบว่าการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมด้านการมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้การสนับสนุนข้าราชการครู มีส่วนร่ วมในการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านวิชาการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานของกับงานวิจยั ของนงคราญ ศุ
กระมณี (2558) ที่ได้ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี โดยพบว่าการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พจนารค วาดกลิ่น (2556) ที่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมกับการดําเนิ นวิช าการ
โรงเรี ยนในสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการ อยูใ่ นระดับมาก
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การบริ หารงานวิชาการแบบมี ส่วนร่ วมด้านการมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาให้การสนับสนุ นข้าราชการครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจระหว่างการดําเนิ นงานวิชาการ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนารค
วาดกลิ่น (2556) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการดําเนิ นวิชาการ โรงเรี ยนใน
สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยพบว่าการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงคราญ ศุกระมณี (2558) ที่ได้ศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ในการปฏิ บัติ งานวิช าการของสถานศึ ก ษา สัง กัด เทศบาลเมื องกาญจนบุ รี โดยพบว่า การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมาก
ระดับการประกันคุณภาพด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น โรงเรียนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่ประถมศึ กษาสมุ ทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ รองลงมา ได้แก่ การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น เมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการตรวจสอบและประเมินความรู ้
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีการ
ตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนโดยมีการสร้างเครื่ องมื อและวิธีการวัดและประเมิ นผลที่
เหมาะสมกับเป้ าหมายและยังเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองในการวัดและประเมินผลของผูเ้ รี ยนอี กด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย รักชาติ(2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ไชยา กรมแสง (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัม พันธ์ ร ะหว่างภาวะผูน้ ําทางวิช าการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากคือ ด้านครู
การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่ สร้างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เชื่ อมโยงบูรณาการและเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระวนการคิดได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยวิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย รักชาติ
(2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 พบว่า
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ยึดโยง
กับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย
รักชาติ(2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมีความสั มพันธ์ กับการประกันคุณภาพด้ านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ โรงเรี ยนในเขตอําเภอกระทุ่มแบน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.01 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการบริ หารงานภายในสถานศึ กษาจะต้องมีการบริ หารแบบ
กระจายอํานาจเพื่อให้การดําเนิ นงานแบบร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบ ซึ่ งการบริ หารงานด้านวิชาการถือเป็ น
หัวใจหลักในการบริ หารงานของสถานศึ กษา โดยข้าราชการครู ภายในสถานศึ กษาจะต้องมี ส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานวิชาการเพื่อให้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ จึงทําให้ขา้ ราชการครู ตอ้ ง
มีการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพจนารถ วาดกลิ่น(2556) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการดําเนิ นวิชาการ
โรงเรี ยนในสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมกับการดําเนินงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนในสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ สังกัดสํานัก
การศึ กษากรุ งเทพมหานคร มี ความสัมพันธ์ กันในระดับ สู ง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาได้บริ หารงานโดยยึดหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานแบบกระจายอํานาจตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวารุ ณี บํารุ งสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการดํา เนิ นงานการประกัน คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้นที่
การศึ กษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ปั จจัยมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธงชัย รักชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 2 พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้าน
กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและด้านระบบการประกันคุ ณภาพภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล ทําให้ภาพรวมการ
บริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์กบั การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในทิ ศทางบวก ซึ่ งการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู เมื่อมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการงาน
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วิชาการจะส่งผลให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ เกิดเป็ นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่า ข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นในเขตอํา เภอกระทุ่ ม แบน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสมุทรสาคร ให้ความสําคัญกับการบริ หารงานวิช าการแบบมี ส่วนร่ วมทั้ง 4 ด้าน ผลการวิจัย นี้
สะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการครู ควรมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานวิชาการของสถานศึกษาและปฏิบตั ิตามแผนที่
กําหนดไว้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(2) การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในระดับดี
เยี่ยม ส่ วนใหญ่มีการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าข้าราชการครู ในโรงเรี ยนในเขต
อําเภอกระทุ่มแบน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทั้ง 3 ด้าน ผลการวิจยั นี้ สะท้อนให้เห็นว่า
ข้าราชการครู ควรให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการวัดผลและประเมินผล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน
(3) จากการศึ กษาการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์กบั การประกันคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ พบว่า การบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมมี
ความสัมพันธ์กบั การประกันคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในระดับสู ง
โดยการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมด้านการดําเนินการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สูงสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อข้าราชการครู มีการพัฒนาการ
บริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมด้านการประเมินผลให้สูงยิ่งขึ้น ก็จะทําให้ขา้ ราชการครู มีการประกันคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสูงยิง่ ขึ้นเช่นกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จากกลุ่มตัวอย่างในระดับอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
(2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาต่อไป

1951

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

8. กิตติกรรมประกาศ
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลก
ไซเบอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และ 2) เปรี ยบเทียบระดับพฤติ กรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่มีเพศ และระดับชั้น
ต่างกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน จํานวน 357 คน โดยการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติ กรรมการรั ง แกบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ และร้อย
ละ, ระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน, การเปรี ยบเที ยบ
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ Independent Sample t-Test, Kruskal-Wallis Test One-Way ANOVA
ผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1.นักเรี ยนมีพฤติกรรมการรังแกบน
โลกไซเบอร์โดยภาพรวมในระดับตํ่า และมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รายด้านทุกด้านในระดับตํ่า 2.เพศ
ชายและเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนักเรี ยนชายมีระดับพฤติกรรมสูงกว่าเพศหญิง 3.นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลก
ไซเบอร์โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ , อิ นเตอร์ เน็ ตและการติ ดต่อสื่ อสารในปั จจุ บันทําให้เกิ ด
“สังคมออนไลน์ ”(Social Network) ที่ ทุ กคนสามารถติ ดต่ อสื่ อสาร ค้นหาข้อมู ล สร้ างความสัมพันธ์ บนอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ ว การติดต่อสื่ อสารรู ปแบบนี้ ได้รับความนิ ยมและถูกนํามาใช้อย่าง
แพร่ หลายจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจําวัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงไปของการ
ติ ดต่อสื่ อสาร การรั งแกที่ ใช้ช่องทางการติ ดต่อสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี ที่ เรี ยกว่า การรั งแกบนโลกไซเบอร์ (Cyber
bullying) จึงเกิดขึ้น (วัฒนาวดี ศรี วฒั นพงศ์ & พิมผกา ธานินพงศ์, 2558)
การรังแกบนโลกไซเบอร์ เป็ นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการใช้โทรศัพท์มือถือ
หรื อสื่ อออนไลน์ต่างๆในการรั งแกกัน เช่น การส่ งข้อความไปก่อกวนผูอ้ ื่ น, การนําข้อมูลที่ ทาํ ให้ผูอ้ ื่นเสื่ อมเสี ยไป
เผยแพร่ , การนําข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลที่ เป็ นความลับของผูอ้ ื่ นนําไปเปิ ดเผย โดยผูก้ ระทํามี เจตนาให้ผูอ้ ื่ นรู ้ สึก
เจ็บปวดทางจิตใจ ได้รับความเสี ยหาย เกิดความทุกข์ใจ อับอาย เสื่ อมเสี ย และขาดความน่ าเชื่ อถือ (ธันยากร ตุดเกื้อ ,
2557) การรังแกรู ปแบบนี้ สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา ผูร้ ังแกสามารถปกปิ ดตัวตนไม่ให้ผถู ้ ูกรังแกและคนรอบข้างรู ้ได้
ว่าใครเป็ นผูก้ ระทํา อีกทั้งการรังแกยังสามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว และอาจมีผรู ้ ู ้เห็นจํานวนมาก (นภาวรรณ อา
ชาเพ็ชร, 2560) และกระทําได้กบั คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มวัยรุ่ น
พฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์ ของวัยรุ่ น ส่งผลให้เกิดปั ญหาต่างๆมากมาย โดยกลุ่มผูร้ ังแกผูอ้ ื่นมีแนวโน้ม
จะมีปัญหาด้านจิ ตใจและพฤติ กรรม โดยมีอาการวิตกกังวล มีภาวะซึ มเศร้ า มีความคิดที่ จะฆ่ าตัวตาย และมี ปัญหา
สุ ขภาพจิต กลุ่มผูถ้ ูกรังแกจะมีความรู ้สึกกลัว ไม่ปลอดภัยเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน ผลการเรี ยนตกตํ่า ไม่อยากไปโรงเรี ยน มี
ความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองตํ่า มีภาวะซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มีปัญหาสุขภาพจิต มีอาการสมาธิ ส้ นั กลุ่มที่
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เป็ นทั้งผูร้ ังแกผูอ้ ื่นและถูกรังแก กลุ่มนี้มีปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีแนวโน้มที่จะมีอาการ
เจ็บป่ วยทางกายโดยมีสาเหตุมาจากจิ ตใจ เช่น ปวดท้อง ปวดศี รษะ และถูกส่ งให้เข้ารับการรักษาทางด้านจิตเวชมาก
ที่สุด (สุภาวดี เจริ ญวานิช, 2560)
ปั จจุบนั ไม่ว่าพื้นที่ ใดในประเทศไทย ก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ง่าย การรังแกผ่านพื้นที่ ไซเบอร์ จึงมี
โอกาสเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต แต่จากการศึกษางานวิจยั ผ่านพบว่า มีการศึกษา
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนในจังหวัดขนาดใหญ่เป็ นส่ วนมาก เช่น กรุ งเทพฯ , เชียงใหม่, สงขลา
สําหรับในเขตภาคเหนื อ ซึ่ งมีการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในครัวเรื อน และการใช้อินเตอร์ เน็ตในจังหวัดลําพูนที่ผ่าน พบ
ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ในปี พ.ศ.2557 – 2560 ประชากรในจังหวัดลําพูนมีจาํ นวนลดลง คิดเป็ นร้อยละ 0.07 แต่กลับพบว่า
มีการใช้อินเตอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 4.73 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนซึ่ งเป็ นประชากรส่ วนหนึ่ งของจังหวัด
ลําพูนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์เพิ่มขึ้น
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวข้างต้น, จากการทบทวนงานวิจยั ตลอดจนสถิติเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มขึ้น
ของจังหวัดลําพูน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพฤติกรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ระดับใด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่มีเพศ และระดับชั้นต่างกัน

3. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่มีเพศต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ที่มีระดับชั้นต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปั จจุบนั การรังแกผ่านพื้นที่ ไซเบอร์ มีแนวโน้มที่เกิดเพิ่มขึ้น การศึกษาวิจยั ในหัวข้อนี้ ที่ได้เริ่ มรับการความ
สนใจศึกษามากขึ้น โดยงานวิจยั ส่ วนใหญ่นอกจากจะศึกษาความชุกหรื อระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ แล้ว
ยังนิ ยมศึกษาลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ดว้ ย จากการทบทวนงานวิจยั ใน
อดีต พบว่า ลักษณะทางประชากรที่งานวิจยั หลายชิ้นให้ความสนใจศึกษาคือ เพศ ซึ่ งผลการวิจยั ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ เพศชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ สูงกว่าเพศหญิง (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; นันทนัช สงศิริ,2554; วัฒนา
วดี ศรี วฒั นพงศ์ และ พิมผกา ธานิ นพงศ์,2558; อมรทิพย์ อมราภิบาล, 2559) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึ กษาทบทวน
งานวิจยั เกี่ยวกับการรังแกบนโลกไซเบอร์ของ Aboujaoude, Savage, Starcevic, & Salame (2015) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั
ในอดี ตบางส่ วนกลับค้นพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรั งแกบนโลกไซเบอร์ ไม่แตกต่างกัน (Roberto,
Eden, Savage, Ramos-Salazar,& Deiss, 2014) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการศึ กษาพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรี ยนที่มี
เพศต่างกันยังคงเป็ นประเด็นที่ขดั แย้งกันอยู่ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเพื่อตรวจสอบว่านักเรี ยนที่มีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรม
การรังแกบนโลกไซเบอร์ต่างกันหรื อไม่ ซึ่งเป็ นที่มาของสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังพบว่าลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ อีกลักษณะ
หนึ่ งที่ยงั ไม่ค่อยมีการศึกษามากนักในประเทศไทย คือ อายุ จากการทบทวนงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่ามีการศึ กษา
พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ของนักเรี ยนที่มีอายุต่างกัน ด้วยการศึ กษาจากระดับชั้นเรี ยนที่ต่างกัน,หรื อช่ วง
อายุที่ต่างกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั ให้ความสนใจศึกษากับวัยรุ่ นในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยผลการวิจยั ที่ผ่านมา พบว่านักเรี ยนที่มีระดับชั้นเรี ยนต่างกันจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ต่างกัน (Lee,
C., & Shin, N., 2017) นักเรี ยนที่มีอายุมากกว่าจะมีคะแนนพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ สูงกว่านักเรี ยนที่ มีอายุ
น้อยกว่า (Del Rey, et al., 2016; Kowalski & Limber, 2007) นอกจากนี้ ยงั พบว่า พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ จะ
เพิ่มขึ้นจากวัยรุ่ นไปสู่ วยั ผูใ้ หญ่ และค่อยๆลดลงหลังจากนั้น (Barlett & Chamberlin, 2017) ดังนั้นในการวิจยั นี้ จึงสนใจ
ศึ กษาว่านักเรี ยนที่ มีอายุต่างกันโดยจําแนกตามระดับชั้นม.4-ม.6 จะมี พฤติ กรรมการรั งแกบนโลกไซเบอร์ ต่ างกัน
หรื อไม่ ซึ่งเป็ นที่มาของสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
ตัวแปรอิสระ
- เพศ (ชาย, หญิง)
- ระดับชั้น (ม.4, ม.5, ม.6)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย อําเภอเมื อง จังหวัดลําพูน
จํานวน 3,299 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 357 คน
ซึ่ งคํานวณได้จากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ใช้ก ารคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควตา(Quota Sampling) โดยใช้โ รงเรี ย นและระดับ ชั้น เป็ นเกณฑ์ใ นการ
คํานวณหาสัดส่วนระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และระดับชั้น
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ, ระดับชั้น, โรงเรี ยน, แหล่งที่ ใช้ Internet หรื อใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) มากที่สุด,เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ท่านใช้ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของเยาวชน ซึ่ งนํามาจากงานวิจยั ของธันยากร
ตุดเกื้อ (2557) ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขอ้ คําถาม 24 ข้อ แบ่งออกเป็ น 5
ด้าน ได้แก่ ด้านการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์, ด้านการหมิ่นประมาทผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์, ด้านการแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์, ด้านการนําความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัว
หรื อข้อมูลของผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และด้านการลบ หรื อบล็อกผูท้ ี่ไม่ชอบออกจากกลุ่มบน
เครื อข่าย ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามมาทดสอบความเชื่อมัน่ ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของการของครอนบาค
(Cronbach’s alpha Coeffient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.969
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งติดต่อโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อ.เมือง จ.ลําพูน 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์, โรงเรี ยนจักรคําคณาทร, โรงเรี ยนอุโมงค์วทิ ยาคม และ
โรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นดําเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่
นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตามวันเวลาที่นดั หมาย เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัส(coding) แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลําดับต่อไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ ความถี่ และค่าร้ อยละ, ระดับพฤติ กรรมการรั งแกบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน, การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนที่ มีเพศต่างกันได้แก่ Independent
Sample t-Test และ การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนที่ มีระดับชั้นต่างกัน ก่อน
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov Test แล้วพบว่า ข้อมูลมี
การแจกแจงไม่ ป กติ ดัง นั้ นจึ ง ใช้ Kruskal-Wallis Test One-Way ANOVA ซึ่ งเป็ นสถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์
(Nonparametric statistics)

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 67.23 รองลงมา
เป็ นเพศชาย ร้อยละ 32.77 ศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ม.4 ร้อยละ 34.45 รองลงมา คือ ระดับชั้น ม.6 และ ม.5 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
33.61 และ 31.93 ตามลําดับ ส่วนใหญ่อยูโ่ รงเรี ยนจักรคําคณาทร ร้อยละ 51.54 รองลงมาคือ โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์
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ร้อยละ 42.58 และโรงเรี ยนบ้านแป้ นพิทยาคม ร้อยละ 3.92 โรงเรี ยนอุโมงค์วิทยาคมมีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
1.96 ผูต้ อบแบบสอบถามใช้อินเตอร์ เน็ตจากโทรศัพท์มือถือมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.75 รองลงมา คือ บ้านส่ วนตัว
ร้อยละ 30.53 และลําดับสุดท้ายใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านพัก/หอพัก (เช่า) ร้อยละ 6.72 นอกจากนี้ยงั ใช้ Facebook ในการ
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมา คือ Line ร้อยละ 23.1, Twitter ร้อยละ 13.1 และลําดับ
สุดท้าย คือ Tango และอื่นๆ ร้อยละ 0.5
6.2 ระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ดงั ตารางที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อ.เมือง จ.ลําพูน มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยรวมในระดับตํ่า (𝑥𝑥̅ = 1.73 S.D=0.34) และมี
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รายด้านทุกด้านในระดับตํ่า เมื่อนําค่าเฉลี่ยแต่ละด้านมาเรี ยงลําดับ พบว่า ด้าน
การลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นที่ไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥𝑥̅ = 1.89 S.D=0.61)
รองลงมา คือ ด้านการนิ นทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (𝑥𝑥̅ = 1.80 S.D=0.49) , ด้านการการแอบ
อ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์(𝑥𝑥̅ = 1.69 S.D=0.43) ตามลําดับ โดยด้านการหมิ่นประมาท
ผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (𝑥𝑥̅ = 1.63 S.D=0.46)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อ.เมือง จ.ลําพูน (n=357)
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
𝑥𝑥̅ S.D แปลผล
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม
1.73 0.34 ตํ่า
รายด้าน 1. ด้านการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.80 0.49 ตํ่า
2. ด้านการหมิ่นประมาทผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.63 0.46 ตํ่า
3. ด้านการแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.69 0.43 ตํ่า
4. ด้านการนําความลับที่เป็ นข้อมูลส่วนตัวหรื อข้อมูลผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่าน 1.69 0.45 ตํ่า
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
5. ด้านการลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นที่ไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 1.89 0.61 ตํ่า
6.3 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ทีม่ เี พศต่ างกัน
จากผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง จ.ลําพูน เพศชายและเพศ
หญิงมีระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย
มีระดับพฤติกรรมสูงกว่าเพศหญิง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแก
บนโลกไซเบอร์ดา้ นการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรี ยนชายมีระดับพฤติกรรมสูงกว่านักเรี ยนหญิง ส่วนอีก 4 ด้านที่เหลือ นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงมี
ระดับพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1958
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง
จ.ลําพูน ที่มีเพศต่างกัน
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม

เพศ
ชาย
หญิง
รายด้าน 1. ด้านการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ชาย
หญิง
2. ด้านการหมิ่นประมาทผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ชาย
หญิง
3. ด้านการแอบอ้างชื่อผูอ้ ่ืนในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ชาย
หญิง
4. ด้านการนําความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลผูอ้ ื่นไป
ชาย
เปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
หญิง
5. ด้านการลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นที่ไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครื อข่าย ชาย
สังคมออนไลน์
หญิง
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

𝑥𝑥̅
1.79
1.70
1.90
1.74
1.69
1.60
1.73
1.66
1.74
1.65
1.94
1.86

S.D
t p-value
0.38 2.51* 0.012
0.31
0.51 2.87* 0.004
0.46
0.49 1.74 0.083
0.43
0.44 1.39 0.164
0.42
0.47 1.65 0.099
0.43
0.69 1.08 0.281
0.56

6.4 การเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ทีม่ รี ะดับชั้นต่ างกัน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษา
ตอน-ปลาย อ.เมือง จ.ลําพูน ที่มีระดับชั้นต่างกัน ด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis One-way ANOVA ดังตารางที่
3 พบว่า นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้าน
การแอบอ้างชื่ อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และด้านการนําความลับที่ เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อ
ข้อมูลผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึ งต้อง
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่(multiple comparisons) เพื่อหาว่าระดับชั้นใดบ้างที่มีระดับพฤติกรรมต่างกัน ด้วย
วิธีของ Kruskal-Wallis One-way ANOVA แสดงผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4

1959

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เมือง
จ.ลําพูน ที่มีระดับชั้นต่างกันด้วยการทดสอบ Kruskal-Wallis One-way ANOVA
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์

Mean Rank
ม.4 ม.5 ม.6
175.49 200.65 162.03
173.69 186.79 177.05
182.40 192.83 162.38
183.33 200.65 153.99

ค่าKruskal
Wallis
8.427*
1.035
5.39
12.556*

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์รวมทั้งหมด
รายด้าน 1.ด้านการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.ด้านการหมิ่นประมาทผูอ้ ื่นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3.ด้านการการแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
4.ด้านการนําความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลผูอ้ ื่นไป
178.26 199.50 160.29 8.607*
เปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
5.ด้านการลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่นที่ไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครื อข่าย 168.03 171.97 196.92 5.652
สังคมออนไลน์
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

p-value
0.015
0.596
0.068
0.002
0.014
0.059

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรี ยนชั้น ม.5 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม และรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการแอบอ้างชื่ อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และด้านการนําความลับที่ เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อ
ข้อมูลผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สูงกว่า นักเรี ยนชั้น ม.6 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อ.เมือง จ.ลําพูน ที่มีระดับชั้นต่างกัน
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวม

รายด้าน ด้านการการแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ด้านการนําความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูล
ผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1960

ระดับชั้น
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6

ม.4
-

ม.5
-25.16
-

-

-17.32
-

-

-21.24
-

ม.6
13.46
38.62*
29.35
46.67*
17.97
39.21*
-
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จากผลการศึ กษาระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน ซึ่ งพบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับตํ่า
จะเห็ นได้ว่าผลการศึ กษาสอดคล้องกับผลการวิจยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้ สอดคล้องกับ อมรทิ พย์
อมราภิบาล (2559) ที่พบว่านิ สิตมีพฤติกรรมรังแกผูอ้ ื่นผ่านโลกไซเบอร์ ในระดับตํ่า, นันทนัช สงศิริ(2554) ที่พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีระดับพฤติกรรมการนําข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลส่ วนตัวที่
ทําให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยไปเผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์หรื ออินเตอร์ เน็ต, การส่ งหรื อโพสต์ขอ้ มูลที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ย
ไปเผยแพร่ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรื ออินเตอร์ เน็ท, การแอบอ้างเป็ นบุคคลอื่นแล้วส่ งหรื อโพสในสิ่ งที่ ทาํ ให้บุคคล
ได้รับความเสี ยหายผ่านโทรศัพท์มือถื อหรื ออิ นเตอร์ เน็ ต, การข่มขู่ คุ กคามผูอ้ ื่ นผ่านโทรศัพท์มือถื อหรื อระบบ
อิ นเตอร์ เน็ ต และการกี ดกันผูอ้ ื่ นออกจากกลุ่ มบนเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ในระดับตํ่า และยังสอดคล้อ งกับ
Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan, E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K. (2015) ที่พบว่านักเรี ยนเกรด 8
มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ในระดับตํ่า
นอกจากนี้ เมื่อนําค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์รายด้านมาเรี ยงลําดับ พบว่านักเรี ยนมี
ค่าเฉลี่ ยระดับพฤติ กรรมด้านการลบหรื อบล็อกผูอ้ ื่ นที่ ไม่ชอบออกจากกลุ่มบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สู งที่ สุ ด
รองลงมา คือ ด้านการนินทาหรื อด่าทอผูอ้ ื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์, ด้านการการแอบอ้างชื่อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Lee, C., & Shin, N. (2017) ที่พบว่านักเรี ยนระดับ
มัธยมเกรด 7 – 12 ในกรุ งโซลและเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีพฤติกรรมการกีดกันผูอ้ ื่นออกจากห้องแชทมาก
ที่สุด และผลการวิจยั ยังใกล้เคียงกับ นันทนัช สงศิริ(2554) ที่พบว่า นักเรี ยนมีระดับพฤติกรรมการนิ นทาหรื อด่าทอ
ผูอ้ ื่นสูงสุด รองลงมาคือการส่งข้อความก่อกวนผูอ้ ื่นผ่านมือถือ ห้องสนทนา อีเมล์ หรื อเวบไซต์ซ้ าํ ๆ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการวิจยั สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์โดยรวมต่างกันอย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชายมี ระดับพฤติกรรมสู งกว่าเพศหญิง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของนันทนัช สงศิริ(2554) ที่พบว่า นักเรี ยนเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับพฤติกรรมสู งกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับ วัฒนาวดี ศรี วฒั
นพงศ์ และ พิมผกา ธานิ นพงศ์ (2558) ที่พบว่า เพศของนักเรี ยนสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการไปรังแกผูอ้ ื่นผ่านทางไซ
เบอร์อย่างมีนยั สําคัญที่ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ในต่างประเทศ ดังนี้ Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan,
E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K. (2015) พบว่านักเรี ยนชายมีพฤติกรรมรังแกบนโลกไซเบอร์มากกว่า
นักเรี ยนหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ Leung, A., Wong, N., & Farver, J. M. (2018). พบว่า
นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์มากกว่านักศึกษาหญิง อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
Chang, et al., (2015) ที่พบว่านักเรี ยนระดับชั้นมัธยมในประเทศไต้หวันเพศชายมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
มากกว่าหญิง สอดคล้องกับ Lee, C., & Shin, N. (2017) ที่ พบว่า นักเรี ยนชายมีความชุกของพฤติกรรมการรังแกบน
โลกไซเบอร์ สูงกว่านักเรี ยนหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับ Wong, Cheung, & Xiao (2018) ซึ่ ง
พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พบว่า นักเรี ยนที่มีระดับชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
โดยรวมและรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการแอบอ้างชื่ อผูอ้ ื่นในด้านลบผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และด้านการนํา
ความลับที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลผูอ้ ื่นไปเปิ ดเผยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนชั้น ม.5 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยรวมสู งกว่าชั้น ม.6 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผลการศึ กษาที่คน้ พบใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ Lee, C., & Shin, N. (2017) ที่พบว่า นักเรี ยน
ระดับมัธยมที่ศึกษาอยูเ่ กรด 10 มีพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์สูงที่สุด และนักเรี ยนที่ศึกษาอยูเ่ กรด 11 มีอตั รา
การตกเป็ นเหยื่อสู งที่ สุด เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเกรดอื่นๆ ตั้งแต่เกรด 7 – 12 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Del Rey, R.,
Lazuras, L., Casas, J. A., Barkoukis, V., Ortega-Ruiz, R., & Tsorbatzoudis, H. (2016) และงานวิจัยของ Kowalski &
Limber (2007) ซึ่ งพบว่านักเรี ยนที่มีอายุมากกว่าจะมีคะแนนพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ สูงกว่านักเรี ยนที่ มี
อายุนอ้ ยกว่า

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
โรงเรี ยน, ผูป้ กครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจยั มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการกิจกรรมหรื อการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างความรู ้และป้ องกันการรังแกบนโลกไซเบอร์ให้แก่
นักเรี ยน ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาความชุกของพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ , ความถี่ของพฤติกรรมการรังแกบน
โลกไซเบอร์ , รู ปแบบการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการรังแกบนโลกไซเบอร์ (ผูร้ ังแกผูอ้ ื่น, ผูถ้ ูกรังแก หรื อเป็ นทั้งผู ้
รังแกและเป็ นเหยื่อ) ตลอดจนทัศนคติและการรับรู ้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนในจังหวัด
ลําพูนในเขตอําเภอเมืองและอําเภอรอบนอก ตามลักษณะทางประชากรหรื อปั จจัยต่างๆ
(2) ควรศึ กษากับนักเรี ยนอาชี วศึ กษาจังหวัดลําพูน เนื่ องจากอยู่ในวัยเดี ยวกันกับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาตอนปลาย และควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับพฤติ กรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมปลายกับนักเรี ยน
อาชีวศึกษา
(3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุ ณความทุ่ มเทในการทํางานร่ วมกันของ น.ส.ปิ ยมาภรณ์ ยาแปง ขอบคุ ณ อ.ทัศนันท์ จันทร ที่ คอย
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกทุกสิ่ งทุกอย่างจนงานสําเร็ จลุล่วง ขอบคุณ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ที่เป็ นเหมือนพี่เลี้ยง
และแรงบันดาลใจ และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่สนับสนุนการส่ งผลงานเข้าร่ วมประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้

1962

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

9. เอกสารอ้ างอิง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จิตติพนั ธ์ ควรคนึง, และ มฤษฎ์ แก้วจินดา. (2559). การปรึ กษากลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมัน่ คงทางจิตใจเพื่อ
เสริ มสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา สําหรับเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์. วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 10(2), 40-52.
ธันยากร ตุดเกื้อ . (2557). การพัฒนาตัวบ่ งชีพ้ ฤติกรรมการรั งแกบนโลกไซเบอร์ ของเยาวชนในจังหวัดสงขลา.
สงขลา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร. (2560). การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ความรุ นแรงที่ตอ้ งแก้ไข และนวัตกรรม.
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่ อสารสังคม, 5(1), 100-106.
นันทนัช สงศิริ. (2554). ลักษณะส่ วนความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล บริ บทของครอบครั ว และพฤติกรรมการรั งแก
กันผ่ านโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพฯ: วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
บุษยรัต รุ่ งสาคร. (2554). การศึกษาผลกระทบของครอบครั วและการเห็นคุณค่ าในตนเองที่มตี ่ อทัศนคคิการข่ ม
เหงรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ ของนักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษาตนปลาย เขตกรุ งเทพมหานคร. กรุ งเทพ: วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
วัฒนาวดี ศรี วฒั นพงศ์ และ พิมผกา ธานินพงศ์. (2558). สื่ ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการ
รังแกของนักเรี ยนในโรงเรี ยน เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการสื่ อสารและการจัดการ นิด้า,
1(2), 128-144.
อมรทิพย์ อมราภิบาล. (2559). เหยือ่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปั จจัยเสี่ ยงผลกระทบต่อสุขภาพจิต
และการปรึ กษาบุคคลที่สาม. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา, 14, 59-73.
Aboujaoude, E., Savage, M. W., Starcevic, V., & Salame, W. O. (2015). Cyberbullying: Review of an Old
Problem Gone Viral. Journal of Adolescent Health, 57, 10-18.
Baldry, A. C., Farrington, D. P., & Sorrentino, A. (2016). Cyberbullying in youth: A pattern of disruptive
behaviour. Psicologia Educativa, 22(1), 19-26. doi:http://dx.doi.org/10.
Barlett, C. P., & Chamberlin, K. (2017). Examining cyberbullying across the lifespan. Computers in Human
Behavior, 71, 444-449.
Chang, F.-C., Chiub, C.-H., Miaoc, N.-F., Chend, P.-H., Lee, C.-M., Chiange, J.-T., & Pana, Y.-C. (2015). The
relationship between parental mediation and Internet addiction among adolescents, and the association
with cyberbullying and depression. Comprehensive Psychiatry, 57, 21-28.
doi:https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2014.11.013
Del Rey, R., Lazuras, L., Casas, J. A., Barkoukis, V., Ortega-Ruiz, R., & Tsorbatzoudis, H. (2016). Does
empathy predict (cyber) bullying perpetration, and how do age,gender and nationality affect this
relationship? Learning and Individual Differences, 45, 275-281.

1963

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Karabacak, K., Öztunç, M., Subhan, E., Erdoğan, D., Yar, S., Ekenler, D., & Selim, K. (2015). Determination
of the level of being cyber bully/ victim of eighth grade students of elementary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences, 176, 846-853.
Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of
adolescent health, 41(6), 22-30. doi:https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.08.017
Lee, C., & Shin, N. (2017). Prevalence of cyberbullying and predictors of cyberbullying perpetration among
Korean adolescents. Computers in Human Behavior, 68, 352-358.
Leung, A., Wong, N., & Farver, J. M. (2018). Cyberbullying in Hong Kong Chinese students: Life satisfaction,
and the moderating role of friendship qualities on cyberbullying victimization and perpetration.
Personality and Individual Differences, 133, 7-12.
Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T., & Daciuk, J. (2012). Risk factors for involvement in cyber
bullying: Victims, bullies and bully–victims. Children and Youth Services Review, 34, 63-70.
Roberto , J. A., Eden , J., Savage , M. W., Ramos-Salazar , L., & Deiss , D. M. (2014). Prevalence and Predictors of
Cyberbullying Perpetration by High School Seniors. Communication Quarterly, 62, 97-114.
Wong, R. Y., Cheung, C. M., & Xiao, B. (2018). Does gender matter in cyberbullying perpetration? An
empirical investigation. Computers in Human Behavior, 79, 247-257.

1964

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่ วมมือ
อย่ างผสมผสานทีส่ ่ งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4*
A STUDY OF THE QUALITY OF MIXED COOPERATIVE LEARNING
LESSON PLANS TO SUPPORT SCIENCE PROCESS SKILLS
OF FOURTH GRADE STUDENTS
สิ ริมา ภู่สวัสดิ์
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
E-mail: Sirima.ps1212@gmail.com
สุ นีย์ เหมะประสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
E-mail: Suneehae@gmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่าง
ผสมผสานที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และ 2) ตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 19 คน โรงเรี ยนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก ซึ่งได้มาจาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 9 แผน และ 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน ประกอบด้วยขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นทบทวนความรู ้และเตรี ยมความพร้อม 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3)ขั้นปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน 5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลงาน ใช้เทคนิคการเรี ยนแบบ
ร่ วมมืออย่างผสมผสานในขั้นปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3 เทคนิค คือ 1) การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)

___________________________
*

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของปริ ญญานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรี ยนแบบร่ วมมือ” ในหลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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2) การต่อภาพ (Jigsaw) และ 3) การเรี ยนร่ วมกัน (LT)
2. คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
2.1) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC) ของแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนมีคา่ เฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง(IC)อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
2.2) ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์ พบว่า 1)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมื ออย่างผสมผสานสู งกว่าก่ อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คําสํ าคัญ: คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน การเรี ยนแบบร่ วมมื อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

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
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หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีความมุ่งหวังให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ
มี ทัก ษะสํา คัญในการค้นคว้า และสร้ า งองค์ความรู ้ โดยใช้ก ระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ซึ่ งทักษะสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ คือ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skills) อันเป็ นทักษะที่ใช้ในการสื บเสาะหาความรู ้และ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่นกั เรี ยนจะได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอก
ห้องเรี ยนด้วย ดังนั้นจึงจําเป็ นที่ครู ตอ้ งให้ความสําคัญในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ มการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรรษที่ 21 เป็ น
การเรี ยนรู ้ เพื่อรู ้ อย่างเท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลง ปรั บเปลี่ ยนนักเรี ยนให้แสวงหาความรู ้ ด้ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ดว้ ยทักษะที่จาํ เป็ นมากขึ้น ต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันคิด ร่ วมกันแบ่งปั น และร่ วมกัน
สื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยการลงมือทํา(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (cooperative learning ) เป็ นวิธีการสอนที่ นักเรี ยนได้ทาํ งานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ขนาดเล็กโดยมี ภารกิ จและเป้ าหมายเดี ยวกัน เหมาะสําหรั บห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่มีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น(Cooper, Melanie M, 1995) การจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือจึงเป็ นวิธีการสอนที่จะทําให้นกั เรี ยนได้ฝึก
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึ กทักษะทางสังคม เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ฝึ กการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้ที่จะ
เสี ย สละ ยอมรั บ ฟั ง ผูอ้ ื่ น อี ก ทั้ง ยัง ทํา ให้นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะการคิ ด การแสวงหาความรู ้ และทัก ษะ
การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่พบว่า การจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)
การต่ อ ภาพ (Jigsaw) และการเรี ย นร่ ว มกัน (LT) สามารถส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการคิดขั้นสู ง และมีวินัยสู งขึ้น (ประวีดา
อนันต์, 2541; จริ ยา ขุนเศรษฐ์, 2551; บรรดล ภูบานเช้า, 2552)
จากสภาพที่กล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบ
ร่ วมมืออย่างผสมผสาน ประกอบด้วยเทคนิ ค 1) การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) 2) การต่อภาพ (Jigsaw) และ
3) การเรี ยนร่ วมกัน(LT) ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยนํา
เทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมื ออย่างผสมผสานมาจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึ กษาปี ที่ 4
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนให้สูงขึ้น โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นนี้จะ
ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ผา่ นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
ทางวิท ยาศาสตร์ ผ่า นกิ จกรรมการสํา รวจและทดลอง อี ก ทั้ง ผลที่ ได้จากการศึ ก ษานี้ จ ะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั นักเรี ยนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานที่ส่งเสริ มทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2.2 เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
ในประเด็น ดังนี้
2.2.1) ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IC)ของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
2.2.2) ด้า นคุ ณ ภาพเชิ ง ประจัก ษ์ โ ดยการนํา แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ไ ปใช้แ ละศึ ก ษาทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจนนํามาซึ่งกรอบแนวคิดที่ใช้วจิ ยั ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบ
ร่ วมมืออย่างผสมผสาน

ตัวแปรตาม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบการทดลอง
แบบ One-Group Pretest-Postest Design ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง Randomized One-Group Pretest-Postest Design
ตัวอย่ าง
E

ทดสอบก่ อนเรียน
T1E

การทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2E

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสันตยาราม จังหวัด
นครนายก ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว14101) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 2 ห้องเรี ยน จํานวน
41 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสันตยาราม จังหวัด
นครนายก ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว14101) ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน
19 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
2) ตัวแปรตาม คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่ วมมืออย่ างผสมผสาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
สิ่ งมีชีวติ สี เขียว ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 9 แผน โดยศึกษาและวิเคราะห์ตวั ชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2560) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ คและขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนแบบร่ วมมือ วิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อจํากัดของเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือและคัดเลือกเทคนิ คที่ส่งเสริ ม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน เพื่อนําไปสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้ได้เทคนิ คการเรี ยน
แบบร่ วมมือ 3 เทคนิค คือ 1) การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) 2) การต่อภาพ (Jigsaw) และ 3) การเรี ยนร่ วมกัน
(LT) สังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ของทั้ง 3 เทคนิคดังกล่าว กําหนดรู ปแบบ
เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทบทวนความรู ้และเตรี ยมความพร้อม 2) ขั้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 3)ขั้นปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน 5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลงาน นําไปสร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ จากนั้นนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของแผน กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล พบว่าแต่ละแผนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC) ระหว่าง
0.60-1.00 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในเชิงประจักษ์ต่อไป
2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตสี เขี ยว โดยศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กําหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระของแบบวัด กําหนด
นิ ยาม เชิงปฏิบตั ิการและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด และสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบวัดตามประเภท
ของทักษะและนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ จากนั้นสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นข้อสอบแบบ
เลือกตอบจํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ ปรับปรุ งมาจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นิ วฒั น์ ไม้ใหญ่เจริ ญวงศ์, (2544) มุ่งวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาํ นวน 9 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต
การวัด การจําแนกประเภท การจัดกระทําและสื่ อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ป นําแบบวัดไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า แบบวัดฉบับที่ 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60-1.00 และแบบวัดฉบับที่ 2 มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 นําแบบวัดทั้ง 2 ฉบับ
ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง วิเ คราะห์ ห า
ค่ า ความยากง่ า ย(p) และค่ า อํา นาจจํา แนก(r) ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบวัด และนํา ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ย น ชั้น
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ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งอี ก ครั้ ง และคัด เลื อ กข้อ สอบจํา นวน 30 ข้อ เป็ นแบบวัด ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งผลปรากฎว่ามีค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.26-0.79
(เฉลี่ ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.52) และค่าอํานาจจําแนก(r) ระหว่าง 0.27-0.88(เฉลี่ ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.59) ค่าความ
เชื่ อ มั่ น แบบคู เ ดอร์ - ริ ชาร์ ดสั น (Kuder Richardson) โดยใช้ สู ตร KR-20 ของแบบทดสอบวัด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 0.90
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ผวู ้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างเป็ น
รายบุคคล โดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยน
แบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตสี เขียว โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้เอง ระยะเวลาที่ ใช้ 20 คาบ
คาบละ 60 นาที
3. เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ตามกําหนดแล้ว ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. นําผลข้อมูลที่รวบรวมได้ไปจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเที ยบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้รับจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน โดยวิธีการทางสถิติ t-test for Dependent Samples
2. เปรี ยบเที ยบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานกับเกณฑ์ที่กาํ หนด (ร้อยละ 60)โดยวิธีการทางสถิติ t-test for One
Sample

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน ประกอบด้วยขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นทบทวนความรู ้และเตรี ยมความพร้อม 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3)ขั้นปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นทดสอบและตรวจผลงาน 5) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลงาน ใช้เทคนิ คการเรี ยนแบบ
ร่ วมมืออย่างผสมผสานในขั้นปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3 เทคนิค คือ 1) การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD:
student teams achievement divisions) 2) การต่ อ ภาพ (Jigsaw) และ 3) การเรี ยนร่ ว มกัน (LT: Learning
together)
5.2 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
5.2.1 ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC)ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นแต่ละแผนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC)ระหว่าง 0.60-1.00
5.2.2 ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์
1) ผลการเปรี ยบเที ยบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการวัด
3. ทักษะการจําแนกประเภท
4. ทักษะการจัดกระทําและสื่ อ
ความหมายของข้อมูล
5. ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล
6. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
7. ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร
8. ทักษะการทดลอง
9. ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุ ป
ภาพรวม

�
X

S.D.

19
19
19

k
คะแนน
เต็ม
4
3
5

ก่อนเรียน

1.95
1.32
1.74

19

3

19

หลังเรียน

t1

p

0.77
0.69
1.11

5.75**
0.70
4.44**

.000
.494
.000

2.26

0.87

5.12**

.000

0.74

2.32

0.48

7.39**

.000

0.63

0.496

1.79

0.92

4.98**

.000

3

0.74

0.56

2.47

0.51

8.68**

.000

19

3

0.58

0.61

1.47

0.70

3.92**

.001

19

3

0.89

0.74

2.16

0.69

6.32**

.000

19

30

9.79
2.04
*p<.05, **p<.01

20.05

3.52

15.62**

.000

n

S.D.

0.85
0.58
1.05

�
X

3.16
1.42
3.00

1.05

0.78

3

0.89

19

3

19

จากตารางที่ 2 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ พบว่าทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การจัดกระทําและสื่ อความหมายของข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะ
การกํา หนดและควบคุ ม ตัว แปร ทัก ษะการทดลอง และทัก ษะการตี ค วามหมายข้อ มู ล และการลงข้อ สรุ ป
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนทักษะการวัดหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบ
ร่ วมมืออย่างผสมผสานไม่สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
2) การเปรี ยบเที ยบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานกับเกณฑ์ที่กาํ หนด (ร้อยละ 60) ดังแสดงในตารางที่ 3

1971

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
การเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานกับเกณฑ์ที่กาํ หนด (ร้อยละ 60)
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

n
19

k
คะแน
นเต็ม
30

หลังเรียน
�
X

�ร้อยละ
X

20.05 66.83
*p<.05, **p<.01

S.D.
3.52

เกณฑ์ ร้อยละ
60
(คะแนน)
18.00

t2

p

2.54*

.010

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ พบว่าทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และ
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสาน
สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ก ํา หนด(ร้ อ ยละ 60) อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ ว นทัก ษะการจัด กระทํา และ
สื่ อความหมายของข้อมูล ทักษะการตีความหมายข้อมูลและทักษะการลงข้อสรุ ปหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนทักษะการวัดและทักษะการทดลองหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่าง
ผสมผสานตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการตั้งสมมติฐาน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานไม่สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนด

6. อภิปรายผล

6.1 ด้ านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่ าดัชนีความสอดคล้ อง(IC)ของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น พบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(IC)ระหว่าง 0.60-1.00 ได้แก่
ความสอดคล้อ งขององค์ป ระกอบของแผน กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ การวัด และ
ประเมินผล ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการและสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ข้ ึนอย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากมี
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อจํากัดของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคต่างๆ เลือก
เทคนิ คที่ เหมาะสมและส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นําไป
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ปรับปรุ งตามคําแนะนําและนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และมีการวัดและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ Nada Aldoobie (2015) ที่กล่าวว่า แนวทางการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ครู สามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ คือ ADDIE Model ซึ่ งประกอบด้วยขั้นวิเคราะห์
ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนา ขั้นนําไปใช้ และขั้นประเมินผล จะเห็ นได้ว่าผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
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6.2 ด้ านคุณภาพเชิงประจักษ์
จากผลการวิจยั พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานมีการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่ม ทดลอง หยิบจับ สัมผัส และแลกเปลี่ยน
พูดคุยถึงผลการค้นคว้าหาคําตอบจากการเรี ยน (ประสาท เนื องเฉลิม,2558) ซึ่ งขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น
มีส่วนช่วยส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นกั เรี ยน โดยเฉพาะ ขั้นที่ 3 คือ ขั้นปฏิบตั ิกิจกรรม
กลุ่ม เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนร่ วมมือกันทํางานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือกัน ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการสํารวจ การ
ทดลอง การนําเสนอผลงาน ภายใต้การทํางานเป็ นทีมของกลุ่ม ซึ่งผูว้ จิ ยั นํา 3 เทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือมาใช้
จัดการเรี ยนรู ้ลว้ นมีส่วนช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ดังนี้ 1.การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) นักเรี ยนเก่งจะ
ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้ที่ได้จากครู เป็ นภาษาที่เข้าใจง่ายสื่ อสารกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน(วิทวัส ดวงภุมเมศ, 2548) 2.การต่อภาพ (Jigsaw) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน มี
การระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ละคนศึ กษาในหัวข้อที่ตวั เองได้รับมอบหมายแล้วกลับมาสอน
เพื่อนๆในกลุ่ม(ธี รวัฒน์ ผิวขม, 2554) และ 3.การเรี ยนร่ วมกัน (LT) นักเรี ยนแต่ละคนมี หน้าที่ อย่างชัดเจน
สมาชิกแต่ละคนจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถอธิ บายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้ (วิชชุตา
อ้วนศรี เมือง, 2554) ทําให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผา่ นการปฏิบตั ิกิจกรรมการสํารวจ
การทดลองภายใต้ความร่ วมมือ การช่วยเหลือพึ่งพาและเกื้ อกูล ความสัมพันธ์เชิ งบวก ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุ่มซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประวีดา อนันต์ (2541) ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยน แบบร่ วมมื อและเรี ยนด้วยวิธีปกติ ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค
STAD สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ จริ ยา ขุน
เศรษฐ์(2551) ที่ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค จิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ที่มีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าเคมี ของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ พบว่าทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะ
การกําหนดและควบคุมตัวตัวแปรหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู ง
กว่า เกณฑ์ที่ ก ํา หนด(ร้ อ ยละ 60) อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ ว นทัก ษะการจัด กระทํา และสื่ อ
ความหมายของข้อมูล ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุ ปหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค
การเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนทักษะการวัดและการทดลองหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานตํ่า
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กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการจําแนกประเภทและทักษะ
การตั้งสมมติฐานหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างผสมผสานไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่
กํา หนด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะทัก ษะการวัด ทัก ษะการทดลอง ทัก ษะการจํา แนกประเภทและทั ก ษะ
การตั้งสมมติฐาน ต่างล้วนเป็ นทักษะที่นกั เรี ยนจะต้องใช้เวลาในการฝึ กฝน เช่น ทักษะการทดลองจะต้องให้เวลา
แก่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด ออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ปัญหาการทดลอง อีกทั้งนักเรี ยนไม่
สามารถใช้ทกั ษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวตอบคําถามที่เป็ นสถานการณ์ใหม่ได้ถูกต้อง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ในการจัด การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ ที่ ส่ง เสริ ม ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ค วรเพิ่ ม เวลาใน
การจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกิจกรรรมให้มากขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เวลาในการฝึ กทักษะการทดลอง โดยเฉพาะ
การออกแบบการทดลองที่ สมาชิ กในกลุ่มต้องช่ วยกันระดมสมองออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ปัญหาการ
ทดลอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้หรื อออกแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือที่เชื่อมโยงกับรู ปแบบ
การสอนหรื อแนวคิ ดอื่ นๆ ที่ ช่วยส่ งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั ขั้นพื้นฐานและบู รณาการ
สําหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21
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งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินการให้บริ การการศึกษา ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด
สํานักงานส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นจังหวัดหนองคาย มี วตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาสภาพการให้บ ริ ก าร
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 2) เพื่อปรับปรุ งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 3) เพื่อตรวจคุณภาพของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษา
ระดับปฐมวัย การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพและรวบรวมตัวบ่งชี้ การดําเนิ นงานของ
สถานศึ กษาทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึ กษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นจังหวัด
หนองคาย ระยะที่ 2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใน
สังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา,
ตัวแทนหัวหน้างานบริ หารงานวิชาการ, ตัวแทนครู ระดับชั้นปฐมวัยและตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 5
โรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นจังหวัดหนองคาย โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย (Delphi
Technique) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผลของการวิจยั 1) สภาพการให้บริ การ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย มีองค์ประกอบหลัก
ของมาตรฐานการดําเนิ นงาน 4 ด้าน ได้ 30 ตัวบ่งชี้ 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นความคิดเห็นเพื่อประเมินและ
ยืนยันความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินพบว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยการดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน
25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มีความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมาก 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ เป็ นความคิดเห็ นเพื่อประเมิน
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ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินพบว่าการดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้มีความ
เป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากและมีความสอดคล้องกันของตัวบ่งชี้
คําสําคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้, การให้บริ การการศึกษา, การปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ มีสถานศึกษาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งสถานศึกษาที่อยูใ่ นความดูแลของรัฐ และ
สถานศึ กษาเอกชนซึ่ งแต่ละองค์กรก็มีการจัดหากลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั นักเรี ยน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดการด้านการจัดการความรู ้กระบวนการจัดการทางด้านวิชาการ
คุณภาพการให้บริ การในสถานศึ กษา รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนิ นงาน ซึ่ งสถานศึ กษาที่ อยู่ในความดู แลของรั ฐค่อนข้างเสี ยเปรี ยบเนื่ องจากถู กจํา กัดด้วยภาวะทางด้า น
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งบประมาณ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นทรั พ ยากรต่า ง ๆ ดัง นั้น การลงทุ น จัดหาปั จจัย เพื่ อตอบสนองความพึงพอใจ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
สํานักบริ หารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการส่งเสริ มสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี 4 รู ปแบบด้วยกัน
คือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลองค์กรปกครองส่ วนตําบลและการปกครองรู ปแบบพิเศษ (เมืองพัทยาและ
กรุ งเทพมหานคร) ซึ่ งแต่ละท้องถิ่นมีระดับชั้นของตนเอง แตกต่างกันทั้งรายได้และจํานวนประชากร ฯลฯ ทําให้
ท้องถิ่นแต่ละแห่ ง มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551) เด็กปฐมวัย
เป็ นวัยเริ่ มต้นของชีวิตที่มีการเจริ ญพัฒนาเกือบทุกด้านอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงกว่าวัยอื่น ๆ พ่อแม่ผูป้ กครองจึงจําเป็ นต้อง
เอาใจใส่ ดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กวัยนี้ อย่างใกล้ชิดการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสมจะมีส่วนช่วย
ให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ราตรี นาสาทร, 2551)
การบริ หารสถานศึกษามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความเจริ ญทางคุณภาพของการผลิตทางการศึกษา มีการ
บริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการทํางานหรื อกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา
ที่บุคคลผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันดําเนิ นงานโดยใช้ทรัพยากรการบริ หารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ น
สมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้ (ถวิล เกษสุพรรณ์, 2552)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความประสงค์ที่จะพัฒนาตัวบ่ งชี้ การประเมินการให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษา
ระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ทราบถึงการดําเนิ นงานและ
บริ หารจัดการได้ตรงตามมาตรฐานและจุดประสงค์ของการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน ตามที่
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้หรื อไม่เพื่อจะได้ทราบและเป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
การบริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาสภาพการให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
(2) เพื่อปรั บปรุ งตัวบ่ งชี้ การให้บริ ก ารการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานัก งาน
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
(3) เพื่ อ ตรวจคุ ณ ภาพของตัว บ่ ง ชี้ ก ารให้บ ริ ก ารการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ในสัง กัด
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาตัวบ่งชี้ การประเมินการให้บริ การการศึกษา ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
สั มภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
1. ด้ านบุคลากร
และการบริหาร
จัดการ

ด้ านการ
บริหาร
จัดการ

ด้ าน
บุคลากร

2. ด้ านอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้ อมและความ
ปลอดภัย

ด้ าน
ความ
ปลอด
ภัย

ด้ าน

สิ่ ง
แวด
ล้ อม

ด้ าน
อาคาร
สถานที่

3. ด้ านวิชาการ
และกิจกรรมตาม
หลักสู ตร

4. ด้ านการมีส่วนร่ วม
และการสนับสนุนจาก
ชุ มชน

ด้ านการ
กิจกรรม
ตาม
หลักสู ตร

ด้ านการ
สนับสนุน
จากชุ มชน

ด้ าน
วิชา
การ

ด้ าน
การมี
ส่ วน
ร่ วม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิจยั ด้วยการแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดําเนินการ 2 ระยะดังนี้
1. ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพการดําเนินงานทั้ง 4 ด้ านในการให้ บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดหนองคาย
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดําเนิ นการคัดเลือก ผูว้ ิจัยคัดเลือก ตัวแทนผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จํานวน 5 คน ตัวแทนหัวหน้างาน
บริ หารงานวิชาการ จํานวน 4 คนตัวแทนครู ระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 5 คนและตัวแทนผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกศึกษาสภาพการ
ให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย จํานวน 5 โรงเรี ยน
1.3 การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาสภาพการให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่ นจังหวัดหนองคายโดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เนื้ อหาและ ทําการร่ างกรอบ
แนวความคิดเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาตัวบ่งชี้การให้บริ การการศึกษา
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมผลการสัมภาษณ์การศึกษาสภาพการดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน ที่ได้นาํ มาวิเคราะห์เนื้อหา
2. ระยะที่ 2 พัฒนาตัวบ่ งชี้การให้ บริการการศึ กษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสั งกัดสํ านักงาน
ส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดหนองคาย
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2.1 การเดลฟายรอบที่ 1
1. ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ จับใจความสําคัญ อ่านเอกสารศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั
พร้อมทั้งศึกษาความหมาย องค์ประกอบ แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานทั้ง 4 ด้านโดยการประมวลผลจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาความสําคัญเพื่อนําไปสร้างตัวบ่งชี้
2. ผูว้ ิจยั ได้ตวั บ่งชี้การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 4 ด้าน 30 ตัวบ่งชี้
2.2 การเดลฟายรอบที่ 2
ผูว้ ิจยั ได้ตวั บ่งชี้การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 4 ด้าน 30 ตัวบ่งชี้ โดยนําไปให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ด้าน
การบริ หารสถานศึ กษา 5 ปี ขึ้ นไป ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับโอกาสความเป็ นไปได้ของตัวบ่ งชี้ ที่ เหมาะสม 4 ด้าน
ได้ 25 ตัวบ่งชี้
2.3 การเดลฟายรอบที่ 3
1. ผูว้ ิจยั นําตัวบ่งชี้การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายที่เหมาะสม 4 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการเดลฟายรอบที่ 2 ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ด้านการบริ หารสถานศึกษา 5 ปี ขึ้นไปยืนยันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้
2. ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ ค าํ ตอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ ละองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้ โดยคํานวณ
มัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทม์ (Inter Quartile Range) และความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้กบั เทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 จํานวน 17 คน, รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 จํานวน 113 คน
2.5 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เดลฟาย รอบที่ 1
2. แบบประเมิ นค่าคะแนนความสําคัญของตัวบ่ งชี้ การให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เดลฟาย รอบที่ 2
3. แบบสอบถามประเมิ นความสอดคล้องและยืนยันความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้ การให้บริ การ
การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เดลฟาย รอบที่ 3
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ ยวกับความสําคัญและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดําเนินงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เดลฟายรอบที่ 1
2. เก็บรวบรวมข้อมูลความสําคัญของตัวบ่ งชี้ การให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาใน
สังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ผูว้ ิจยั นําแบบประเมินไปยังโรงเรี ยนต่างๆ ด้วย
ตนเองโดยใช้เครื่ องมื อแบบประเมินค่าคะแนนความสําคัญของตัวบ่งชี้ การให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เดลฟาย รอบที่ 2
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3. เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือแบบสอบถามประเมินความสอดคล้องและยืนยันความ
เป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้การให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
หนองคาย โดยนําไปให้กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ด้านการบริ หารสถานศึ กษา 5 ปี ขึ้นไป ประเมิน
ความสอดคล้องยืนยันความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้ เดลฟาย รอบที่ 3
2.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพการดําเนินงานทั้ง 4 ด้ านในการให้ บริ การการศึ กษาของสถานศึ กษาระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรอบแนวคิดการดําเนิ นงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน พบว่า สภาพการให้บริ การ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ในสัง กัด สํา นัก งานส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น จังหวัด หนองคาย
ประกอบด้วยการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ระยะที่ 2 พัฒนาเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชี้การให้ บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใน
สังกัดสํานักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ผลการวิเคราะห์การดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริ การการศึ กษา ได้ 30 ตัวบ่งชี้ โดย ผูว้ ิจยั ที่ได้จาก
การ เดลฟายรอบที่ 1 ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญยืนยันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการเป็ นตัวบ่งชี้ การ
ดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน 30 ตัวบ่งชี้ ผลการยืนยันความเป็ นไปได้ ในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน พบว่าผล
การยืนยันความเป็ นไปได้ในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านบุคลากร และการบริ หารจัดการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้มีระดับความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก 6 ตัวบ่งชี้ 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้มีระดับความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก 8 ตัวบ่งชี้ ระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้ 3.
ด้านวิชาการ และกิ จกรรมตามหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้มีระดับความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมาก 6 ตัว
บ่งชี้ ระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้ 4. ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากชุมชน ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้มีระดับ
ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก 5 ตัวบ่งชี้ ระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้
ผูว้ ิจยั นําผลการยืนยันความเป็ นไปได้ ในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้ที่ได้จาก
การ เดลฟาย รอบที่ 2 ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญยืนยันและแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสอดคล้องของตัวบ่ง ชี้ ก าร
ดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลดังนี้
ตารางที่ 2
เกณฑ์
การ
ประเมิน

ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน
ตัวบ่ งชี้

1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
1.1 ด้าน 1. ครู /ผูด้ ูแลเด็กมีวฒ
บุคลากร 2. มี ค วามมุ่งมัน่ พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู ้ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
สอนใหม่ๆ
3. มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน

1981

มัธย
ฐาน
(Md.)

ฐาน
นิยม
(Mo.)

ฐานนิยม มัธยฐาน
(Mo. –
Md.)

ค่ าพิสัย
ระหว่ างค
วอไทล์

ผลการ
วิเคราะห์
ความ
สอดคล้ อง

5.00

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

5.00

1.00

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน (ต่อ)
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มัธย
ฐาน
(Md.)

ฐาน
นิยม
(Mo.)

5.00
1.2 ด้ าน 4. หน่วยงานมีการกําหนดและแบ่งงานเป็ นระบบชัดเจน
5. มีระบบการบริ หารงานตามมาตรฐาน
4.00
การ
บริหาร
6. มีการสํารวจปัญหา ความต้องการในการพัฒนาของ
4.00
สถานศึกษา
จัดการ
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้ อม และความปลอดภัย
2.1 ด้าน 7. พื้นที่ใช้สอยเป็ นสัดส่ วนตามการจัดกิ จกรรม จัดเป็ นระเบียบ
4.00
สะอาดปลอดภัย
อาคาร
สถานที่ 8. มี อ่างล้างมื อ สบู่ ผ้าเช็ ดมื อ ติ ดตั้งบริ เวณห้อง ส้วม เพียงพอ
4.00
สะอาด
2.2 ด้าน 9. มีบริ เวณหรื อที่พกั ขยะ ทั้งมีการนําขยะไป กําจัดอย่างถูก
5.00
สุขลักษณะ
สิ่งแวด
10. มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาผิดมิดชิ ด พร้อมมีถุงรองรับ
ล้อม
4.00
ขยะ และทําความสะอาด อย่างสมํ่าเสมอ
11. มีการจัดการขยะออกจากอาคารทุกวัน
4.00
5.00
2.3 ด้าน 12. เครื่ องเล่นสนามมีความ ปลอดภัย
13. ของเล่นในร่ มและเครื่ องเล่นสนามได้รับการ รับรอง
ความ
5.00
มาตรฐานจาก มอก.
ปลอด
14. ปลัก๊ ไฟติดตั้งสู งจากพื้นมากกว่า 1.5 เมตร หากสู งจากพื้นไม่ถึง
ภัย
5.00
1.5 เมตร ควรมีฝาปิ ด ป้ องกันเด็กเล่น
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
3.1 ด้าน 15. มี ก ารจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดย
5.00
วิชาการ ส่ งเสริ มพัฒนาการครบทุกด้าน
16. มีสื่อการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
4.00
17. มีแผน กิจกรรมในการส่ งเสริ มความฉลาดทาง อารมณ์ โดยบูรณา
5.00
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
18. จัดกิ จกรรมและ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตาม
3.2
4.00
กิจกรรม วัยและศักยภาพของ
ตามหลัก 19. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการประเมินความฉลาด อย่างน้อยปี
5.00
ละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการประเมิน
สู ตร
20. แจ้งผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ กับผูป้ กครอง
4.00
พร้อมการให้คาํ แนะนําในการส่งเสริ ม

5.00
4.00

ฐานนิยม มัธยฐาน
(Mo. –
Md.)
0.00
0.00

4.00

เกณฑ์
การ
ประเมิน

ตัวบ่ งชี้

1982

1.00
1.00

ผลการ
วิเคราะห์
ความ
สอดคล้ อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

1.00

1.00

สอดคล้อง

4.00
5.00

0.00
0.00

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

ค่ าพิสัย
ระหว่ างค
วอไทล์
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องในการเป็ นตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน (ต่อ)
เกณฑ์ การ
ประเมิน

ตัวบ่ งชี้

4. ด้านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากชุ มชน
4.1 ด้านการมี 21.ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู ้
22. ผูป้ กครอง ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่างๆใน
ส่ วนร่ วม
โรงเรี ยน ที่นอกเหนื อจากวันสําคัญ
23. มี เครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุ มชน สนับสนุ น และ
ร่ วมกิ จกรรมในโรงเรี ยน เช่ น ประดิ ษฐ์ ข องเล่ น พื้ น บ้า น
สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเด็ก
24. มีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ความร่ วมมือกับชุมชน ใน
4.2 การ
การให้ความรู ้และบริ การ
สนับสนุน
25. อปท. สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม สร้างเสริ ม
จากชุมชน
สุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก
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มัธย
ฐาน
(Md.)

ฐาน
นิยม
(Mo.)

ฐานนิยม มัธยฐาน
(Mo. –
Md.)

ค่ าพิสัย
ระหว่ างค
วอไทล์

ผลการ
วิเคราะห์
ความ
สอดคล้ อง

4.00

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

4.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00

1.00

สอดคล้อง

4.00

5.00

1.00

1.00

สอดคล้อง

พบว่าผลการยืนยันความสอดคล้องในการเป็ นตัวบ่ งชี้ การดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้านในการให้บริ การ
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ดังนี้
1. งานด้านบุคลากรและการบริ หารจัดการ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้ดา้ นความขยันมีความสอดคล้อง
กัน (IR. ≤ 1.50; Mo. – Md. ≤ 1.00) จํานวน 6 ตัวบ่งชี้
2. งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้ดา้ นความขยันมี
ความสอดคล้องกัน (IR. ≤ 1.50 ; Mo. – Md. ≤ 1.00) จํานวน 8 ตัวบ่งชี้
3. งานด้า นวิช าการและกิ จ กรรมตามหลัก สู ต ร ผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ว่า ตัว บ่ ง ชี้ ด้า นความขยัน มี ค วาม
สอดคล้องกัน (IR. ≤ 1.50 ; Mo. – Md. ≤ 1.00) จํานวน 6 ตัวบ่งชี้
4. งานด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากชุมชน ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี้ดา้ นความขยันมีความ
สอดคล้องกัน (IR. ≤ 1.50 ; Mo. – Md. ≤ 1.00) จํานวน 5 ตัวบ่งชี้

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. สภาพการให้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
หนองคาย มีองค์ประกอบหลักของมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ด้าน ได้ 30 ตัวบ่งชี้
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ เป็ นความคิดเห็ นเพื่อประเมินและยืนยันความเป็ นไปได้ของตัวบ่งชี้ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินพบว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยการดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้มีความเป็ นไปได้
อยูใ่ นระดับมาก

1983
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3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นความคิดเห็นเพื่อประเมินความสอดคล้องของตัวบ่งชี้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ประเมินพบว่าการดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากและมีความสอดคล้อง
กันของตัวบ่งชี้

6. อภิปรายผล

1. สภาพการให้บริ การการศึ กษาของสถานศึ ก ษาระดับปฐมวัย ในสัง กัดสํา นัก งานส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย มีองค์ประกอบหลักของมาตรฐานการดําเนิ นงาน 4 ด้าน จากการสัมภาษณ์
สภาพการให้บริ การของสถานศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 30 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก มีการจัดทําแผน
ครอบคลุมการดําเนิ นงานอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการดําเนิ นงาน ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ กรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น (2550) ที่ ไ ด้เ ล็ง เห็ น ความสํา คัญ ในการจัด ทํา มาตรฐานการดํา เนิ น งานของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิ ในการดําเนินงานการศึกษาต่อไป สําหรับมาตรฐานดังกล่าว ได้รวบรวม
และจัดทําขึ้น จําแนกออกเป็ นมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานด้านบุคลากรและการบริ หาร
จัดการ 2) งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) งานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
4) งานด้านการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากชุมชน เนื่ องจากการศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริ บทสังคม - วัฒนธรรม
2. ผลการวิจยั พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นความคิดเห็นเพื่อประเมินและยืนยันความเป็ นไปได้
ของตัวบ่งชี้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินพบว่าตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้ 25 ตัวบ่งชี้ มีความเป็ นไปได้อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนิ นงานของสถานศึ กษาระดับปฐมวัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สัญญา ซ้ายซา (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาทม อําเภอนาทม ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อ
การจัดการศึ กษาปฐมวัยในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม จํานวน 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นความคิดเห็นเพื่อประเมินความสอดคล้องของตัวบ่งชี้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการ
ประเมินพบว่าตัวบ่งชี้การดําเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้ 25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากและมีความ
สอดคล้องกันของตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับนางวัชรี แก้วเนตร (2549) ได้พฒั นาตัวบ่งชี้และมาตรฐานการศึกษาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย ผลการวิจยั พบว่ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่มี
ความเหมาะสมและมี ความเป็ นไปได้สําหรั บศู นย์อบรมเด็กก่ อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดอุบลราชธานี มี ดงั นี้ 1)
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน9 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานด้านกระบวนการ 15 มาตรฐาน 49 ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐาน
ด้านปั จจัย 5 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน การจัดการเรี ยนรู ้ และหา
แนวทางสนับสนุนให้ครบตามมาตรฐานการดําเนินงานของสถานศึกษา ให้หลากหลายครอบคลุมการดําเนินงาน
ทั้ง 4 ด้านให้มีความละเอียดมากยิง่ ขึ้น
(2) สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ สภาพของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะภู มิ ภ าค ให้ส ามารถ
ดําเนิ นงานเพื่อพัฒนาเด็ก ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม แล้วเก็บข้อมูลเพื่อนํามาเป็ นสารสนเทศและพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้หาทางพัฒนาโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงขึ้น
(2) ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผลของการดําเนิ นงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ดังนั้นจึงควร
ทําการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับปฐมวัย
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การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษ รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อชี วิตด้านการอ่านและการเขียน และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยน
สวนกุห ลาบวิท ยาลัย ชลบุ รี จํา นวน 1 ห้อ งเรี ย น มี นัก เรี ย น 47 คน ใช้วิธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จํานวน 5 แผน เป็ น
เวลา 20 ชัว่ โมง และ (2) แบบทดสอบความสามารถอ่าน โดยข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.66 และแบบทดสอบความสามารถเขียน โดยข้อสอบเป็ นอัตนัย จํานวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ( Dependent t-test statistic) ผลการวิจยั พบว่า (1)
ความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชี วิตด้านการอ่าน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 อยู่ใน
ระดับดี เยี่ยม ( x� = 16.22) และความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชี วิต ด้านการเขียนอยู่ใน
ระดับดี (x� = 7.7) ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) (2) ความสามารถในการสื่ อสาร
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ต่างสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็ นเพราะเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อ สาร
การศึ กษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด สังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง มี เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นชีวิต อีก
ทั้งภาษาต่างประเทศ ยังเป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานที่ กาํ หนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานคื อ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการนําไปใช้สื่อสาร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการใช้ทกั ษะทางภาษาทั้ง 4 ได้แก่ การฟั ง การพูด
การอ่าน และ การเขียน เพื่อนําทักษะเหล่านี้ไปใช้สื่อสารในชีวติ ประจําวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิ การ.2551:1) นอกจากความรู ้ในภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่ อสารหรื อ
ความสามารถในการสื่ อสารก็จาํ เป็ นและสําคัญอย่างยิง่ เพราะมนุษย์จาํ เป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกันอยูต่ ลอดเวลา ถือ
ได้วา่ การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปั จจัยพื้นฐาน
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เนื่ อ งจากการใช้ภ าษาในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ ดํา เนิ น งานด้า นต่า งๆ ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษากลาง
"ภาษาสากล" เพราะมีการพูดอย่างกว้างขวาง เป็ นภาษาที่มีการใช้กนั มากที่สุด เป็ นภาษาระหว่างประเทศที่ตอ้ งใช้
ในการสื่ อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อสารด้านธุรกิจ เช่น ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก ธุรกิจการท่องเที่ยว
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การเดินเรื อ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต เป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านั้นความรู ้ภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบตั ิงานกลายเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการประกอบอาชีพ และภาษาอังกฤษยังเป็ นหนึ่งในหกภาษาราชการของ
สหประชาชาติ (อานัส คันนิ่งแฮม, ม.ป.ป)
จากความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว ส่ งผลให้ประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบายให้นกั เรี ยน
เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที่กาํ หนดให้มีการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็ นต้นไปในปี 2538 และ
ได้ประกาศใช้หลักสู ตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดโรงเรี ยนนานาชาติ และโรงเรี ยน
English Program โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การ (สถาบัน
ภาษาอังกฤษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) ในการจัดการเรี ยนการสอนมุ่งพัฒนาการเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ การแสวงหาความรู ้ และการ
ประกอบอาชี พ และมุ่งพัฒนาเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ได้แก่ ทักษะการฟั ง, การอ่าน, การพูด, และการเขียน
นอกจากนี้ หลักสู ตรการศึกษาระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศที่เป็ น
สาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน ซึ่ งนักเรี ยนทุกคนต้องได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน มีความเข้าใจความแตกต่างของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมถึงช่วยให้นกั เรี ยนเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ทั้ง
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนได้อย่างง่ายและกว้างขึ้น
จากการสรุ ปผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ข้ นั พื้นฐาน (โอเน็ ต) ในปี 2560 ดําเนิ นการโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติข้ นั พื้นฐาน (โอเน็ต) ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติอยูท่ ี่ 28.31 และผลการทดสอบทาง
การศึ กษาแห่ งชาติข้ นั พื้นฐาน (โอเน็ต) วิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ชลบุรี อยูท่ ี่ 24.67 ซึ่ งตํ่ากว่าผลการทดสอบระดับชาติ (โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี, 2560) การ
ดําเนิ นการแก้ปัญหาที่ สําคัญคือการนําเอาการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ซึ่ งวิธีการอ่านแบบ
SQ4R เป็ นกลวิธีการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทอ่านได้อย่างเป็ นระบบ (Richardson & Morgan in UCF College
of Education, 2005, p.1) ช่วยให้นกั เรี ยนเลือกสิ่ งที่คาดว่าจะรู ้จากเรื่ องที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่ องที่อ่านได้อย่าง
รวดเร็ ว จดจําได้ดี และทบทวนเรื่ องที่ อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปรับปรุ งมาจากการสอนแบบ (SQ3R) ของ
ฟรานซิ ส พี.โรบินสัน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอ่านแห่ งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ โดยจําแนกเป็ น 3 ขั้นหลัก คือขั้นก่อน
อ่าน ขั้นระหว่างอ่าน และขั้นหลังการอ่าน มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้ ขั้นสํารวจ (Survey-S) นักเรี ยนสํารวจ
เรื่ องราวที่ได้อ่านอย่างคร่ าวๆ หาจุดสําคัญของเรื่ อง ขั้นตั้งคําถาม (Question-Q) นักเรี ยนตั้งคําถามจากบทอ่าน ฝึ ก
ตั้งคําถาม และกําหนดเป้ าหมายในการอ่าน ขั้นอ่าน (Read-R1) นักเรี ยนอ่านบทอ่านอย่างละเอี ยดหาคําตอบ
สําหรับคําถามที่ได้ต้ งั ไว้ เป็ นการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ ขั้นตอบคําถาม (Recite-R2) นักเรี ยนตอบคําถามที่ได้
ตั้งไว้ และเขียนความเข้าใจของตนเองจากการตอบคําถาม ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect-R3) เป็ นกระบวนการ
สําคัญที่จะทําให้นกั เรี ยนเชื่อมโยงองค์ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิมเป็ นความเข้าใจของตนเอง ขั้นทบทวน (Review-
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R4) นักเรี ยนทบทวนเรื่ องที่อ่านทั้งหมด เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจว่าสามารถจดจําหรื อเข้าใจเรื่ องราวที่อ่าน
หากมี ส่วนที่ ยงั ไม่เข้าใจให้ยอ้ นกลับไปอ่านทบทวนจนกว่าจะเข้าใจ การอ่านซํ้าๆนั้น ช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจ
แนวคิดชัดเจน
จะเห็ นได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ทําให้ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ศึกษาความสามารถใน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการเขี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ชลบุรี นําไปสู่ การอ่านเพื่อความเข้าใจในรายวิชาภาษาเพื่อชี วิตและเพื่อที่จะพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน (โอเน็ต) วิชาภาษาอังกฤษให้สูงยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
ขั้นตอน
จุดประสงค์

ขั้นนํา
1. สนทนาความรู ้เดิมกับเรื่ องที่จะเรี ยน
ขั้นสอน
1. สํารวจ Survey (S)
2.การตั้งคําถาม Question (Q)
3. อ่าน Read (R1)
4. ตอบคําถาม Recite (R2)
5.สะท้อนความคิด Reflect (R3)
6. ทบทวน Review (R4)
ขั้นสรุ ปและประเมินผล

1. เชื่อมโยงเนื้อหาเก่าสู่ เนื้อหาใหม่
1.หาจุดสําคัญ หรื อประเด็นสําคัญของ
เรื่ อง
1. ฝึ กตั้งคําถาม
2. กําหนดเป้าหมายในการอ่าน
1. จับใจความสําคัญ
2. ตอบคําถามสําหรับคําถามที่ต้ งั ไว้
1. เขียนคําตอบตามความเข้าใจ
1. เชื่อมโยงองค์ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้
เดิมเป็ นความเข้าใจของนักเรี ยน
1. เล่าคําถามที่ต้ งั ไว้และคําตอบ
2. ตรวจสอบความเข้าใจ
1. ตรวจสอบความสามารถนักเรี ยน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
1990

ความสามารถอ่าน

ความสามารถเขียน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็ นแผนการ
วิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)
4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2561 จํานวน 47 คน โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โดยการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยในการสุ่ม
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีสอน
แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 1) ความสามารถอ่านภาษาอังกฤษ 2) ความสามารถเขี ย น
ภาษาอังกฤษ
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย การทดลอง 2 เดือน (กรกฎาคม - สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 5 แผน เวลา 20 ชัว่ โมง แผนละ 4 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้ แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนแบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ จํานวน 5
แผน 20 ชัว่ โมง ประเมินความเหมาะสมของแผนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ได้ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 – 5 ได้ระดับ
ความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 – 4.43 จาก 5 ระดับ
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน จํานวน 2
ฉบับ ฉบับที่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความสามารถอ่าน เป็ นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60-1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.26-0.78 ค่าอํานาจ
จําแนกระหว่าง 0.34-0.83 และค่าความเชื่อมัน่ 0.66 ฉบับที่ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถเขียน เป็ นแบบอัตนัย
จํานวน 10 ข้อ
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จํานวน 5 แผน
แผนละ 4 ชัว่ โมง รวมเป็ น 20 ชัว่ โมง
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติทดสอบที (Dependent t-test statistic)

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การศึกษาความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
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ความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชี วิต ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบ เอส คิว
โฟร์ อาร์ (SQ4R) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อชีวติ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80 - 100
70 – 79
รวม

ระดับ
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

คะแนน
16-20
14-15

จํานวน
32
15
47

ร้อยละ
68.09
31.91
100

x�
16.21

SD
1.10

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) โดยรวม อยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม ( x� = 16.21) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 68.09 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม

ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อชีวติ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
รวม

ระดับ
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

คะแนน
8-10
7

จํานวน
29
18
47

ร้อยละ
61.70
38.30

x�
7.7

SD
0.65

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการสื่ อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) อยู่ในระดับดี ( x� = 7.7) และมีนักเรี ยนร้อยละ
61.70 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
(2) การเปรี ยบเทียบความสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
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ความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
การทดสอบ

𝐱𝐱�

SD

ก่อนเรี ยน

9.02

1.52

หลังเรี ยน

16.22

1.10

df

t

p-value

46

15.55

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการสื่ อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)
การทดสอบ

SD

ก่อนเรี ยน

𝐱𝐱�

5.04

1.0

หลังเรี ยน

7.7

0.65

df

t

p-value

46

15.55

.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการสื่ อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) สู งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05

6. อภิปรายผล

1. ความสามารถในการสื่ อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชี วิต ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยมและระดับดีตามลําดับซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว
โฟร์ อาร์ (SQ4R) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิธีการสอนอ่านที่เป็ นระบบขั้นตอนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ซึ่ ง
นักเรี ยนสามารถฝึ กทักษะและความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเขียนในเวลาเดียวกัน โดยเริ่ มจาก
1993

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ครู จดั หาบทอ่านที่ไม่ยากหรื อง่ายเกินไป มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน และเป็ นบทอ่านที่นกั เรี ยนสนใจและ
ต้องการเรี ยนรู ้ และเตรี ยมความพร้อมโดยจัดกลุ่มนักเรี ยนโดยการสุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และชี้แจงการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) และเข้าสู่ บทเรี ยน กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนเพื่อ
เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่ องที่จะอ่าน โดยรู ปภาพ หรื อสื่ อวีดีโอต่างๆ ขั้นตอนการสอน (1) ขั้นสํารวจ (Survey-S) นักเรี ยน
ฝึ กการอ่านแบบกวาดสายตา (Skimming) อ่านบทอ่านคร่ าวๆ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องโดยรวมเร็ วขึ้น และเข้าใจ
ใจความสําคัญโดยไม่ตอ้ งอ่านรายละเอียด (2) ขั้นตั้งคําถาม (Question-Q) นักเรี ยนฝึ กตั้งคําถามให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครู ควรให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการทํากิ จกรรม ให้นักเรี ยนใช้ความรู ้หรื อความคิดเต็มกําลัง
โดยครู เป็ นผูช้ ่วยเหลือในกรณี ที่นกั เรี ยนประสบปั ญหา ในขั้นนี้ นกั เรี ยนใช้เวลานานกว่าขั้นสํารวจ เนื่ องจากต้อง
ตั้งคําถามให้ถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จากการตรวจใบงาน สังเกตและพบว่า ในชัว่ โมงที่ 1-10 นักเรี ยนสามารถ
ตั้งคําถามแต่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์แต่ยงั สามารถเข้าใจได้ และตั้งแต่ชว่ั โมงที่ 11-20 นักเรี ยนสามารถตั้งคําถามได้
ถูกไวยากรณ์และตรงประเด็นมากขึ้นโดยครู เป็ นผูช้ ่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษา ในขั้นนี้ นกั เรี ยนได้ประโยชน์จาก
การตั้งคําถาม ซึ่ งจิราพร อัครสมพงศ์ (2557) ได้ให้แนวคิดว่า คําถามมีประโยชน์ในการส่ งเสริ มทักษะทางการคิด
ให้แก่ นักเรี ยน กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน ทําให้นักเรี ยนตื่นตัว สนใจเรี ยนดี ข้ ึน ช่ วยขยายความคิดและ
แนวทางในการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นสื่ อกลางเชื่อมโยง
ความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ปลูกฝังนิ สัยรักการค้นคว้า เพื่อหาคําตอบจากคําถามที่ได้รับ และใช้วดั ผลประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ดี (3) ขั้นอ่าน (Read-R1) ในขณะที่ อ่านเรื่ องนั้นนักเรี ยนได้คิดและฝึ กทักษะการจด
ประเด็นสําคัญ รายละเอียดของเรื่ อง และใจความสําคัญจากคําถามที่ได้ต้ งั ไว้ ดังผลการวิจยั ที่ผ่านมาของ จิราพร
หนูลาย (2550) ซึ่ งนําวิธีการสอนอ่านแบบ (SQ4R) มาพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
โดยผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรงค์
เดช ประจันทร์ เสน (2559) ได้ศึกษาผลการสอนอ่านแบบ SQ4R ต่อความเข้าใจในการอ่ านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จากการวิเคราะห์พบว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษสู งขึ้นหลังได้รับการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยนักเรี ยนทุกคนมีคะแนนความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชี้ให้เห็นว่านักเรี ยนมี
ความเข้าใจในการอ่าน (4) ขั้นตอบคําถาม (Recite-R2) นักเรี ยนฝึ กการเขียนสรุ ปความ นําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาเขียน
เป็ นความเข้าใจของตนเอง และแสดงความเข้าใจโดยการเขียนตอบคําถาม นักเรี ยนใช้เวลาในขั้นนี้นานที่สุดเพราะ
เป็ นการอ่านและเขียนรายละเอียดของบทอ่านเพื่อให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น โดยเขียนเรื่ องตามความเข้าใจของ
นักเรี ยนตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครู คอยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรม ให้กาํ ลังใจและสร้างบรรยากาศใน
การเรี ยน ในขั้นนี้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนในเวลาเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของยุวดี โปธายะ (2546) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการเขียนสรุ ปใจความของนักเรี ยนในระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ผลการวิจยั พบว่า
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุ ปใจความของนักเรี ยนสู งขึ้น ในขั้นตอบ
คําถาม (Recite - R2) นักเรี ยนฝึ กการเขียนสรุ ปความเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรางค์
โคว้ตระกูล (2541: 313) ได้กล่าวว่าการสอนให้นกั เรี ยนสรุ ปความ จะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจสิ่ งที่อ่าน และช่วยเพิ่ม
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ความจําของนักเรี ยน (5) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect-R3) นักเรี ยนทบทวนความรู ้และความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน
ช่วยให้เกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้ เชื่อมโยงความรู ้เก่ากับความรู ้ใหม่ นําเสนอความเข้าใจในรู ปแบบการเขียน
หรื อการพูด เช่น การเขียนสรุ ปความ การพูดแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น (6) ขั้นทบทวน (Review-R4) นักเรี ยน
ตรวจสอบความเข้าใจ และย้อนกลับไปทําความเข้าใจสิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่ งที่สนใจจากบท
อ่าน
กล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิวโฟร์ อาร์ (SQ4R) เป็ นวิธีสอนอ่านอย่างเป็ นระบบขั้นตอนซึ่งแต่
ละขั้นตอนจะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านจับใจความสําคัญ เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรให้นกั เรี ยนมีอิสระในการทํากิจกรรมการอ่าน ให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ หรื อความคิด
เต็มกําลัง ครู ควรเป็ นผูค้ อยช่วยเหลือ และให้คาํ ปรึ กษาในกรณี ที่นกั เรี ยนประสบปั ญหา อีกทั้งกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ทํากิจกรรม ให้กาํ ลังใจ และสร้างบรรยากาศในการเรี ยน
(2) ควรสํารวจความคิดเห็นผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับบทอ่าน เพื่อเป็ นบทอ่านเสริ มจากเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและคําอธิบายรายวิชาที่กาํ หนดไว้ และจัดหาบทอ่านที่ไม่ยากหรื อง่ายเกินไปให้มี
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน และควรเป็ นบทอ่านที่นกั เรี ยนสนใจและต้องการเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้บทอ่านตาม
ความต้องการของนักเรี ยนมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรศึกษาวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ไปใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ใน
วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิชาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการอ่านบทอ่าน เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
วิชาทางภาษาอื่นๆ เป็ นต้น
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พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรียนอําเภอบางกรวย สั งกัด
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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
สุ ทธิกติ ติ์ ธิติวรนันท์ *ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้ มชุ ติ
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
E-mail: tam2331@outlook.com
บทคัดย่ อ
มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย 2) ศึ กษาระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนใน
อําเภอบางกรวย 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครู โรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย จํานวน 218 คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ด้วยการหาค่าความถี่ ค่า
ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพี ยร์ สัน
(Pearson’s correlation) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจยั (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ รองลงมา คือ การเก็บและการสื บค้นความรู ้ และลําดับสุดท้าย คือ
การแสวงหาความรู ้ ตามลําดับ (2) ระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบาง
กรวย พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการสอน รองลงมา คือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน และลําดับสุ ดท้าย คือ คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ตามลําดับ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน ระดับสู งมากกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
คําสําคัญ: การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรี ยน
ในอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ทิศทางของโลกในศตวรรษที่ 21 จะเป็ นยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้ท่ีเชื่อมโยงเครื อข่ายทัว่ โลก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย
ปั จจุบนั มีจุดเน้นสําคัญที่ตอ้ งสร้างเยาวชน เพื่อเป็ นทั้งผูบ้ ริ โภค เป็ นผูส้ ร้างความรู ้และเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะความรู ้ มี
ความสามารถ มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถก้าวสู่ ความเป็ นสากลอย่างมัน่ คงด้วยเครื่ องมือ
สําคัญ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่ อสาร ซึ่ งการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใน
ปั จจุบนั เป็ นการนําความรู ้ความสามารถ ด้านการบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การประยุก ต์ ใช้ใน ด้านการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร, 2552) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นวิธีการหรื อกระบวนการที่
จะช่ วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนความรู ้ที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์ท้ งั ต่อ บุคคลและองค์กร โดยสามารถใช้ระบบสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือช่วยให้การจัดการความรู ้เกิดได้
ง่ายและสะดวกขึ้น อันจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิ งานของคนในองค์กรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (วิจารณ์
พานิช, 2555)
จากที่ ผ่านมาปั ญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู บุคลากร ซึ่ งสามารถแบ่งปั ญหาออกเป็ น 4
ด้าน คือ ปั ญหาด้านบุ คลากร ปั ญหาด้านการจัดการระบบปั ญ หาด้านงบประมาณ และปั ญหาด้านการบริ ห าร
จัดการซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการความรู ้กบั
พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่ อทําให้ทราบถึ งการบริ ห ารจัด การความรู ้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยูภ่ ายในองค์กรและภายนอกองค์กรซึ่ งอยูก่ ระจัดกระจายในตัวบุคคลหรื อเอกสารมีความจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่บุคลากรครู ตอ้ งมีความรู ้ที่ครอบคลุมในการเรี ยนการสอน การวิจยั ทดลองด้านการเรี ยนการสอน พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตจึงเป็ นโรงเรี ยนที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสามารถพัฒนา นักเรี ยนให้
เป็ นเด็กที่เก่งและกล้าแสดงออก มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ มีความเป็ นตัวของ ตัวเองสู ง และเป็ น
ผูน้ ําสัง คมได้เป็ นอย่างดี (กระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์, 2557) สิ่ งต่ าง ๆ เหล่ านี้ ทําให้
สถานศึกษาได้รับการคาดหวังสูงจากสังคม ว่าเป็ นโรงเรี ยนที่สามารถผลิตนักเรี ยนที่มีความรู ้ความสามารถ พร้อม
ที่จะต่อยอดในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น ต่อไป แต่ยงั ไม่มีการจัดการความรู ้ที่เป็ นระบบเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึ งกันและกันโดยปราศจาก แนวคิดและทฤษฎีมารองรับในการบริ หารจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบอย่าง
ต่อเนื่ อง ต้องกําหนดวิธีการให้บุคลากร เข้าถึงความรู ้ เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนร่ วมงานและการ
จัดเก็บความรู ้เหล่านั้นไว้ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้
รวมทั้งปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนยังเป็ นการป้ องกันการสู ญหายของความรู ้ รวมทั้งการนํา
สถานศึกษาเข้าสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนในอําเภอบาง
กรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริหารจัดการความรู้
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การแสวงหาความรู ้
2. การสร้างความรู ้
3. การเก็บและการสื บค้นความรู ้
4. การถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์

พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
1. ด้านคอมพิวเตอร์กบั การจัดการสอน
2. ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4. ด้านการติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูล
ที่ : สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2551)

ที่มา : Marquardt, 1996

4.สมมติฐานของการวิจัย

การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มี 2 โรงเรี ยน จํานวน 218 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
1.2 กลุ่มตัวอย่างประชากร มาจาการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น หาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index Of Item - Objective : Congruence : IOC) จากผูม้ ีความรู ้ มีความเชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่ งสามารถนําแบบสอบถามไปใช้ได้ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ ไปเก็บกับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ .951 ซึ่ งมีความเชื่อมัน่
สามารถนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริ งได้
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5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ ได้รับคื นจากกลุ่มตัวอย่าง ไปตรวจสอบความถูกต้องตรวจให้คะแนน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยใช้โปรแกรมทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ ข้อ มู ลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้คาํ นวณหาค่ าความถี่
ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนใน
อําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนใน
อําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีโดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
4. และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรี ยน กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

6. สรุ ปผลการวิจัย

ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนในอําเภอ
บางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
การบริหารจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การแสวงหาความรู ้
2. การสร้างความรู ้
3. การเก็บและการสื บค้นความรู ้
4. การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์
ภาพรวม

x

4.87
4.88
4.88
4.89
4.88

S.D.
0.18
0.17
0.24
0.19
0.16

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
4
3
2
1

ในภาพรวมพบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.88, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ ( x =4.89, S.D. = 0.19) รองลงมา คือ การเก็บ
และการสื บค้นความรู ้ ( x =4.88, S.D. = 0.24) และลําดับสุ ดท้าย คือ การแสวงหาความรู ้ ( x =4.87, S.D. = 0.18)
ตามลําดับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
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x

พฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั การจัดการสอน
2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
4. การติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูล
ภาพรวม

S.D.
0.24
0.17
0.19
0.17
0.14

4.89
4.88
4.89
4.89
4.88
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ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
1
4
2
3

ในภาพรวมพบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x =4.88, S.D. = 0.14) เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียดพบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั การจัดการสอน ( x =4.89, S.D. = 0.24)
รองลงมา คื อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ( x =4.89, S.D. = 0.19) และลําดับสุ ดท้าย คื อ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
( x =4.88, S.D. = 0.17) ตามลําดับ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson’s correlation)

การ
ติดต่ อสื่ อสาร
และการค้ นหา
ข้ อมล

ภาพรวม

P-value

ระดับความสั มพันธ์

อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน

คอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน

การบริหารจัดการความรู้
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ กับ
การจัดการสอน

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

.534*
.588*
.304*
.281*

.813*
.782*
.735*
.708*

.000
.000
.000
.000
0

สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก

r

1. การแสวงหาความรู้
2. การสร้างความรู้
3. การเก็บและการสื บค้นความรู้
4. การถ่ายความรู้และการใช้ประโยชน์
ภาพรวม

.449*
.726*
.978*
.200*

.732*
.623*
.550*
.710*

.749*
.362*
.225*
.989*
.946*

*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พบว่า การบริ ห ารจัด การความรู ้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสูงมาก (r = 0. 946)
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

7. อภิปรายผล

1. การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาใน
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รายละเอียดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ การเก็บและการสื บค้นความรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด การสร้างความรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และลําดับสุ ดท้าย
คือ การแสวงหาความรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1.1 การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก มีการเข้าประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้สู่การปฏิบตั ิที่ดี ขอคําปรึ กษาจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนามีการปฏิบตั ิงานครู ทั้งอาจ
เป็ นเพราะ สถานศึ กษามีการ มี การจัดการความรู ้เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดกระบวน การของการสร้าง
ความรู ้การจัดเก็บและการแบ่ ง เป็ นความรู ้กล่าวโดยทั่วไปจะรวมถึ งการระบุ ส ภาพปั จจุบัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การถ่ ายทอดความรู และการใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดและการใช้
ประโยชน์จากความรู ้ มีความจําเป็ นสําหรับองค์กร เนื่ องจากองค์กรจะต้องมีความรู ้ในการเรี ยนรู ้และเรี ยนรู ้ได้ดี
ยิ่งขึ้น เมื่อมี ระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทําให้ฐานความรู ้ที่องค์กรจัดเก็บไว้ มีการถ่ายทอดไปอย่าง
รวดเร็ ว และเหมาะสม สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย กฤติ ก า พู ล สุ ว รรณ (2559) การจัด การความรู ้ ข องผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษากับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า
การถ่ายทอด องค์ความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 การเก็บและการสื บค้นความรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ได้จดั ทําและใช้คู่มือใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อสะดวกในการสื บค้นความรู ้จากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสื บค้นข้อมูลจากห้องสมุด และแหล่ง
เรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การจัดเก็บ
และการสื บค้นข้อมูล ค้นคว้าหาความรู ้ การจัดเก็บความรู ้เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องจากขั้นตอนของการสร้าง
ความรู ้ ในการจัดเก็บความรู ้ตอ้ งกําหนดสิ่ งสําคัญที่ จะเก็บไว้เป็ นองค์ความรู ้ และต้องพิจารณาถึงวิธีการในการ
จัดเก็บ ทั้งนี้เพราะการจัดเก็บ คือ การจัดความรู ้ไว้เป็ น ระบบหรื อเป็ นหมวดหมู่ให้เกิดความง่ายในการจัดการการ
เข้าถึง และการนํากลับมาใช้ใหม่
1.3 การสร้ า งความรู ้ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก ทุ ก คนได้มี ก ารนํา ความรู ้ จ าก
ประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ได้นาํ ความรู ้จากประสบการณ์ทาํ งานมาพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และมี
การมอบ หมายหน้าที่ตามความเหมาะสม และร่ วมกันส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งสอดคล้องแนวคิดของ Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การสร้างความรู ้ เป็ นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความรู ้ใหม่ข้ ึน โดยมีองค์ประกอบย่อยที่ สาํ คัญ คือ การระบุความรู ้ โดยระบุวา่ องค์กรมีความรู ้อะไรบ้างใน
กระบวนการดําเนิ นงาน และองค์กรยังขาดหรื อต้องการความรู ้อะไรอีกบ้าง โดยแหล่งความรู ้อยูท่ ี่ใด อยูก่ บั ใคร
การแสดงความต้องการเป็ นกระบวนการได้มาซึ่ งความรู ้ สอดคล้องกับงายวิจยั ของ ธิ ดารัตน์ เสวิกุล (2556) ได้
วิจยั เรื่ อง การศึกษาการจัดการความรู ้ของครู ในสถานศึกษาเอกชนใน เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การ
สร้างความรู ้ มีการจัดเวลาเฉพาะให้ครู ได้เข้าร่ วมประชุมภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และการเข้าร่ วมประชุมรวม
เพื่อสร้างหรื อพัฒนาความรู ้ใหม่ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด การสร้างความรู ้ ใหม่ส่วนมากอยูใ่ นด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ
1.4 การแสวงหาความรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก การนําความรู ้จากประสบการณ์มา
พัฒนาการปฏิบตั ิงานเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทํางาน ได้ระดมความคิดในการ
วางแผนบริ หารจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับแนวคิด Marquardt (1996) ได้กล่าวว่า การ
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แสวงหาความรู ้ องค์กรควรแสวงหาความรู ้ที่มีประโยชน์และมีผลต่อการดําเนิ นงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การแสวงหาและรวบรวมความรู ้จากแหล่งภายนอกองค์กรต้องมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เพื่อการ
ปรับปรุ ง การดําเนิ นงาน และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ด้วยการแสวงหาความรู ้ต่าง ๆ จากแหล่ง
ภายนอกองค์กรโดยวิธีการต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) การศึกษาสภาพการจัดการ
ความรู ้ของครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ครู มีความคิดเห็ นต่อสภาพการจัดการความรู ้ของครู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู ้ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงความรู ้ ด้านการเรี ยนรู ้ ด้านการ
ค้น หาความรู ้ ด้านการแบ่ งปั น แลกเปลี่ ยนความรู ้ ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ ด้านการสร้ างและ
แสวงหาความรู ้และด้านการจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ
2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั การจัดการสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมากที่ สุด การการติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่ สุด และ
ลําดับสุดท้าย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายสามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั การจัดการสอน อยูใ่ นระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเนื่ องจาก การใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวกลางเปิ ดสื่ อมัลติ มีเดี ยใช้สื บค้นข้อมู ลทางอิ น เตอร์ เน็ ตใช้เพื่อพัฒ นากระบวนการคิ ด ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ประณิ ธ าน แท่ น ประยุท ธ (2551) ได้ศึ ก ษา สภาพและปั ญ หาการใช้เทคโนโลยี
คอมพิ วเตอร์ ในการศึ ก ษาของโรงเรี ยนสังกัดสํานัก งานเขตลาดพร้ าว สํานัก การศึ กษากรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ กษาพบว่า ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตลาดพร้าว สํานักการศึ กษากรุ งเทพมหานคร มีสภาพการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาในภาพรวม ของด้านการใช้เพื่องานบริ หาร ด้านการใช้เพื่องานบริ การ ด้าน
การใช้เพื่อการเรี ยนการสอนและด้านการใช้เพื่อการวิจยั การศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
2.2 อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศครู สามารถค้นหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ สามารถให้การ
สนับสนุนข้อมูลความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนได้ และนําเสนอเนื้ อหาในบทเรี ยนการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนเหมือนจริ ง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเป็ นอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระบวนการบูร
ณาการ ICT หมายถึง นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มาใช้ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนได้แก่
การจัดหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการเรี ยนการสอน การวัดผลการเรี ยนการสอน และ
การนิเทศการสอน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็ จ ในการเสริ มสร้างองค์กรแห่งยุคศตวรรษที่ 21 อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สอดคล้องกับ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2551) ได้กล่าวว่า
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการนําเสนอเนื้ อหา การสราง
สื่ อ การสอนและการสร้ างฐานข้อ มู ล ต่ าง ๆ สําหรั บ การนําเสนอเนื้ อ หาโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
มัลติมีเดียนั้นจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการสอนแบบบรรยายได้เป็ นอย่างมาก เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีโอกาสที่จะได้
สัมผัสกับสื่ อต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น ข้อความ ภาพและเสี ยง
2.3 การติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก มีการติดตาม
ข่าวสารการศึ กษาอย่างสมํ่าเสมอ มี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูลที่ มี
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ประโยชน์ต่อการสถานศึกษาสอดคล้องกับ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ได้กล่าว
ว่า การติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูล การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันบนเครื อขาย โดยเฉพาะการเชื่อมตอ
เขากับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จะชวยให้ผูใ้ ช้ท้ งั ครู และนักเรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารและสอบถามความ
คิดเห็น ด้านการศึกษาค้นคว้าและสื บค้นข้อมูล ด้านติดต่อสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายด้านการใช้แหล่งสารเทศเพื่อ
การเรี ยนการสอนด้านรวบรวมจัด เก็ บ ข้อ มูล ประมวลผล ศึ ก ษา ทําวิจัยรวมกับ ผูใ้ ช้อื่ น ๆ ทั้งที่ อยู่ในสถาบัน
เดียวกันและสถาบันต่าง ๆ ทัว่ โลกได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู ้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี ส่ วนใหญ่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ (เล่นอินเตอร์ เน็ตได้) ในชีวติ ประจําวัน และใช้ในการทํางานสําหรับระดับความรู ้ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลดอนหัวฬ่อ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เกือบครึ่ งหนึ่งมีความรู ้อยูร่ ะดับปานกลาง และร้อย
ละ 47.15 มีความรู ้อยูใ่ นระดับตํ่า แต่มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
ส่วนระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ พบว่ามากกว่าครึ่ งยังมี
ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับตํ่า
2.4 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นวิธีการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื่ อช่วยในกาเรี ยนการสอนมากขึ้น ลดปั ญหาการขาด แคลนครู และมีการ
ประสานความร่ วมมื อระหว่างครู นักเรี ยนและผูป้ กครองมากขึ้ น โดยการเชื่ อมโยง เครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ ด้ว ย
เทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน และด้านเวลา คือ มีการเรี ยนรู ้ดว้ ย ระยะเวลาและขอบเขตที่ส้ นั ลงโดย
มีขอบเขตการเรี ยนรู ้ที่กว้างมากขึ้น อีกทั้งการเรี ยนการสอนทางไกล การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายยังช่วยลด
ระยะทางและเวลาในระบบการเรี ย นการสอนอี ก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2551) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษา
ในทุกระดับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็ นการนําคอมพิวเตอร์ เข้าไปใช้ในการศึกษา
ในลักษณะของ การนําเสนอการเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์จะทําการนําเสนอบทเรี ยนแทน
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองในปั จจุบนั พบวามีการนําสื่ อประสมหรื อมัลติมีเดีย (Multimedia) เขา
มาชวยในการนําเสนอเนื้ อ หาบนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนซึ่ งชวยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการนําเสนอเนื้ อ หาของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มาก ทําให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายมากขึ้น
3. ความสัมพันธ์การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรีพบว่า การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณารายสามารถอธิบายได้ดงั นี้
3.1 ด้านการแสวงหาความรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ พฤติ ก รรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ได้กล่าวว่าความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
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เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั การมีระบบฐานข้อมูลที่ทนั สมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู ้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นโดย
กระบวนการจัดการความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ จาก
แผนที่ความรู ้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู ้ที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งการมีอยูห่ รื อไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการ
ดึงความรู ้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยูก่ ระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทําเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ปั จจัยสําคัญ ที่ ทาํ ให้ข้ นั ตอนนี้ ประสบความสําเร็ จคื อ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรที่ เอื้ อให้
บุ คลากรกระตื อรื อ ร้ น ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน อี ก ทั้งเทคโนโลยีส ารสนเทศก็มี ส่วนช่ ว ยให้บุ ค ลากร
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ จากภายนอกได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่ ง การบริ หารจัดการความรู ้
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการแสวงหาความรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ พฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยน
3.2 ด้านการสร้างความรู ้ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับสู งมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Davenport (2007) สรุ ปรู ปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจักการ
ความรู ้ในองค์กร ว่า เป็ นปั ญญาประดิ ษฐ์และระบบเชี่ ยวชาญ (Artificial Intelligence and Expert Systems) ได้มี
การนํามาใช้ในช่ วงทศวรรษ 1980 ซึ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่ วยให้บุคลากรในองค์กร
สามารถทําการตัดสิ นใจในประเด็นสําคัญ ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้าง
ความรู ้ ปั ญญาประดิษฐ์และระบบเชี่ยวชาญเป็ นส่วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการสร้ างความรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ทิ ศทางเดี ยวกัน กับ พฤติ ก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของครู ใน
โรงเรี ยน
3.3 ด้านการเก็บและการสื บค้นความรู ้ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุ รี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับสู งมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547)ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู ้ ช่วยใน
การจัดเก็บและจัดการความรู ้ต่าง ๆ เช่นระบบจัดการฐานข้อมูล เหมืองข้อมูล ที่เป็ นการดึงข้อมูลจากแหล่ง จัดเก็บ
ข้อมูลในคลังข้อมูล มารวบรวมและแสดงผลในรู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู ้ ระบบ
จัดการฐานข้อมูล แสดงผล ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเก็บ
และการสื บค้นความรู ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยน
3.4 ด้านการถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ มี ความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาวดี เชื้อวงษ์ (2557) ได้ศึกษาความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี ผลการศึ กษาพบว่า บุคลากรเทศบาลตําบล
ดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี ส่ วนใหญ่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (เล่นอินเตอร์เน็ตได้)
ในชีวติ ประจําวัน และใช้ในการทํางาน พบว่าความจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
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เทคโนโลยีส ารสนเทศ อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งการใช้ระบบสารสนเทศ เช่ น คอมพิ วเตอร์
โทรศัพท์ (เล่นอินเตอร์ เน็ตได้) ในชี วิตประจําวัน และใช้ในการทํางานซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ การบริ หารจัดการ
ความรู ้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายความรู ้และการใช้ประโยชน์ มี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยน

8. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะผลทีไ่ ด้ จากการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการบริ ห ารจัด การความรู ้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศกับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อประโยชน์การบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในโรงเรี ยนอําเภอบางกรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ดงั นี้
1.1 ระดับสภาพการบริ หารจัดการความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนในอําเภอบางกรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี การแสวงหาความรู ้ ควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
1.2 ระดับ พฤติ ก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของครู ในโรงเรี ย นอําเภอบางกรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่ องราวต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจัยเกี่ ยวกับ การใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศภายในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม
บุคลากรที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบงานเฉพาะเท่านั้น เพื่อทาให้ทราบว่าบุคลากรที่มีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานที่ตอ้ ง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างไร
2.2 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเที ยบความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีบริ หาร
จัดการความรู ้ภายในสถานศึกษา
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ทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนสุ เหล่าสามวา (ซุ นเวทย์ สฤษฎ์อุทิศ) จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักเรี ยน 38 คน
ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
(1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
สมการและการแก้สมการ การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดื อน สถิติสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ใ ช้ใน
งานวิจยั นี้ ประกอบด้วย สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจยั
พบว่า (1) ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะการแก้ปั ญ หา เท่ า กับ 91.53/89.11 (2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 70 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์
ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่ งหนึ่ งในยุทธศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในวิชา คณิ ตศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เป็ นการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผลผลิต/ผลลัพธ์
จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น สามารถท่องจําและนําสิ่ งที่จาํ ไปฝึ กคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิ ด ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ และแก้ ไ ขปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ตลอดทั้ งการมี ทั ก ษะการทํ า งานร่ วมกั บ ผู ้ อื่ น
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2559) และจากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้
วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่อยูใ่ นกลุ่มวิชาบังคับแกน ซึ่ งเป็ นวิชาบังคับที่นกั เรี ยนทุกคนต้องเรี ยน
โดยกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ไม่นอ้ ยกว่า 480 ชัว่ โมง หรื อไม่นอ้ ยกว่า 4 คาบต่อสัปดาห์ อีกทั้งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ยงั เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ ซึ่งจากการวิเคราะ
ปั ญหาของการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ พบว่า ด้านตัวนักเรี ยนไม่มีพ้ืนฐานความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ทาํ การบ้าน ไม่ทบทวนเนื้ อหา และไม่ช่วยเหลือกัน สําหรับด้านตัวครู พบว่า ครู ส่วนใหญ่ใช้
การสอนแบบบรรยาย เอาใจใส่ แต่นกั เรี ยนเก่ง ครู มกั จะนําเสนอเนื้ อหาใหม่ โดยการอธิ บายและยกตัวอย่างบน
กระดานดํา ตั้งคําถามให้นกั เรี ยนตอบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดตามตัวอย่าง ไม่ใช้กิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้ฝึก
คิ ด แก้ปั ญ หา อี ก ทั้ง ยัง สุ่ ม นัก เรี ย นบางคนออกมาทํา แบบฝึ กหั ด บนกระดาน ส่ ว นนัก เรี ย นคนอื่ น ๆ ได้แ ต่
สังเกตการณ์การทํางานของเพื่อนๆ โดยไม่ได้ทาํ งานร่ วมกัน จึงส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
2010

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ของนักเรี ยนตํ่า (นิภาภรณ์ ภูมาศ, 2559) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี การศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วัน ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2560 ในวิช าคณิ ต ศาสตร์ โดยเฉพาะในสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งมีจาํ นวนผูเ้ ข้าสอบเท่ากับ 471,027 คน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 38.76 คะแนน ซึ่ งตํ่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ, 2560) โดยเฉพาะในเรื่ อง
พีชคณิ ต ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ อง สมการและการแก้สมการ ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว จึง
ต้องการการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของครู ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักส่ วนหนึ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กทักษะมาใช้ในชั้นเรี ยน เนื่ องจากแบบฝึ กทักษะมี
ความสําคัญและมีประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน สําหรับในด้านของครู ผูส้ อนนั้นทําให้ทราบข้อบกพร่ อง
ของนักเรี ยน ลดความแตกต่างระหว่างนักเรี ยน ทราบความก้าวหน้าและจะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน อีกทั้ง
ยังช่ วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา สําหรั บในด้านของนักเรี ยน แบบฝึ กทักษะช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจ
บทเรี ยนมากขึ้น สามารถฝึ กฝนทบทวนบทเรี ยนด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน เกิดความสนุกสนานใน
ขณะเดี ยวกันก็ทราบความก้าวหน้าของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นวิชาทักษะที่ ตอ้ งอาศัยการ
ฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการฝึ กฝนจะทําให้เกิดความชํานาญ ความแม่นยํา มีพฒั นาการทางการคิด ฉะนั้นแบบ
ฝึ กทักษะจึงเป็ นสื่ อการเรี ยนที่อาํ นวยประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ (อนุรักษ์ เร่ งรัด, 2557)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้
สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระหว่า งก่ อ นและหลังเรี ย น จากการจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะการ
แก้ปัญหา

3. สมมติฐานในการวิจัย

(1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปคิดเป็ นร้อยละ 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน วิชา สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง สมการและการ
แก้สมการ

การใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดี ยว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
โดยผลที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 38 คน โรงเรี ยนสุ
เหล่าสามวา (ซุนเวทย์ สฤษฎ์อุทิศ) โรงเรี ยนสังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร จากการใช้แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pre-test

Treatment

T1

X

Post-test
T2

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนสุ เหล่าสามวา (ซุ นเวทย์ สฤษฎ์อุทิศ) โรงเรี ยนสังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
จํานวน 2 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 77 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาํ ลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสุเหล่าสามวา จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 38 คน ใช้วธิ ีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง สมการและ
การแก้สมการ ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา และระยะที่ 3 วัดผล
การเรี ยนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
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5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง สมการและการแก้สมการ เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ ผลการ
ทดลอง พบว่า แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหามีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2 ) = 91.53/89.11
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สมการและการแก้สมการ เป็ นแบบปรนัย จํานวน
30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence
(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.50-0.77 ค่า
อํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.87 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
วิธีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น โดยนําเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสุ เหล่าสามวา (ซุนเวทย์ สฤษฎ์อุทิศ)
โรงเรี ยนสังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็ นพารามิเตอร์ (Parametric) ด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพ 91.53/89.11 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ตาราง 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
นักเรี ยนคนที่
1
2
3
4
5

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน ( 137 )
120
127
128
126
123

ร้อยละ
87.59
92.70
93.43
91.97
89.78

2013

คะแนนสอบหลังเรี ยน ( 110 )
95
99
100
98
97

ร้อยละ
86.36
90.00
90.91
89.09
88.18
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ตาราง 2 (ต่ อ)
นักเรี ยนคนที่

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน ( 137 )

6
125
7
121
8
129
9
130
10
124
11
125
12
121
13
132
14
127
15
123
16
124
17
124
18
129
19
128
20
128
21
121
22
131
23
123
24
123
25
128
26
125
27
122
28
125
29
125
30
120
31
127
32
125
33
130
34
125
35
123
36
128
37
124
38
126
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 = 91.53/89.11

ร้อยละ

คะแนนสอบหลังเรี ยน ( 110 )

ร้อยละ

91.24
88.32
94.16
94.89
90.51
91.24
88.32
96.35
92.70
89.78
90.51
90.51
94.16
93.43
93.43
88.32
95.62
89.78
89.78
93.43
91.24
89.05
91.24
91.24
87.59
92.70
91.24
94.89
91.24
89.78
93.43
90.51
91.97
91.53

98
98
99
101
95
99
94
103
98
96
98
99
99
99
97
95
100
96
97
97
99
95
96
99
96
102
98
100
98
97
98
99
101

89.09
89.09
90.00
91.82
86.36
90.00
85.45
93.64
89.09
87.27
89.09
90.00
90.00
90.00
88.18
86.36
90.91
87.27
88.18
88.18
90.00
86.36
87.27
90.00
87.27
92.73
89.09
90.91
89.09
88.18
89.09
90.00
91.82
89.11
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ที่
ผ่านการทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 91.53 และร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบหลัง เรี ย น (E2) มี ค่ า เท่ า กับ 89.11 แสดงว่า แบบฝึ กทัก ษะการแก้ปัญ หาวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ
91.53/89.11 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
86.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ตาราง 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วย แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
นักเรี ยน
คะแนนสอบ
คะแนนสอบ
ร้อยละ
ระดับ
ร้อยละ
ระดับ
คนที่
ก่อนเรี ยน ( 30 )
หลังเรี ยน ( 30 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

15
13
11
14
17
12
10
9
12
13
11
12
13
14
11
11
8
14
9
15
11
17
14
12
8
7

50.00
43.33
36.67
46.67
56.67
40.00
33.33
30.00
40.00
43.33
36.67
40.00
43.33
46.67
36.67
36.67
26.67
46.67
30.00
50.00
36.67
56.67
46.67
40.00
26.67
23.33

ผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่า
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
พอใช้
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่า
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
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25
24
28
26
27
26
23
23
27
24
25
25
26
28
28
27
28
23
26
27
27
25
27
26
24
26

83.33
80.00
93.33
86.67
90.00
86.67
76.67
76.67
90.00
80.00
83.33
83.33
86.67
93.33
93.33
90.00
93.33
76.67
86.67
90.00
90.00
83.33
90.00
86.67
80.00
86.67

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

ตาราง 3 (ต่ อ)
นักเรี ยน
คะแนนสอบ
คนที่
ก่อนเรี ยน ( 30 )
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

14
12
11
12
14
13
11
14
19
11
14
19

ร้อยละ

ระดับ

46.67
40.00
36.67
40.00
46.67
43.33
36.67
46.67
63.33
36.67
46.67
63.33

ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ปานกลาง
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน ( 30 )
25
25
26
27
26
27
23
27
27
23
27
27
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ร้อยละ

ระดับ

83.33
83.33
86.67
90.00
86.67
90.00
76.67
90.00
90.00
76.67
90.00
90.00

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

86.05

ดีเยีย่ ม

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 86.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการ
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และ
หลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
XX
S.D.
t
p-value
ก่อนเรี ยน
38
30
12.55
2.73
28.64*
.000
หลังเรี ยน
38
30
25.82
1.55
จากข้อมูลในตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่า
คะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7.1 ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้ สมการ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ 91.53/89.11 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหามีคาํ อธิ บายที่ชดั เจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทําให้เกิดความสนใจของนักเรี ยน ทํา
ให้นกั เรี ยนสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยนได้ฝึกคิด
ฝึ กทํา ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิรม พูลสวัสดิ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เศษส่วน โดยใช้แบบฝึ กทักษะ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 84.77/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 80/80 ที่ได้กาํ หนดไว้
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการแก้ ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ เรื่ อง
สมการและการแก้ สมการ ของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้ อ ยละ
86.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น และทําให้
ประสิ ทธิ ภาพของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นได้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอนจนเกิด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ผูเ้ รี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหา
เหตุผลมาตอบคําถามด้วยตนเอง จึ งเป็ นการช่ วยเสริ มแรงจู งใจแก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ขนิษฐา หาญสมบัติ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ผลการใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
ด้ว ยแบบฝึ กทัก ษะ เรื่ อ งสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ที่ เ รี ย นโดยการเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแบบฝึ กทักษะ เรื่ องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่เรี ยนโดยการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6943 ซึ่ งแสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น 0.6943
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.43
7.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้ วย แบบฝึ กทักษะการแก้ ปัญหาวิชา คณิตศาสตร์ เรื่ อง
สมการและการแก้ สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ผูว้ ิจัย สร้ า งขึ้ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ยนสู งขึ้ น ได้ โดยการสร้ า งแบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย คําแนะนําการใช้งาน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ บทเรี ยนจํานวน 5 เรื่ อง ประกอบด้วยเรื่ อง
1) สมการ สมการที่เป็ นจริ ง และสมการที่เป็ นเท็จ 2) สมการและการแก้สมการ 3) คําตอบของสมการ 4) การแก้
สมการ และ 5) โจทย์ปัญหา ใบความรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกอ่านเนื้อหา
และทําแบบฝึ กหัดในแบบฝึ กทักษะได้หลากหลายตามความสนใจ พร้อมกับมีรูปภาพการ์ ตูนเป็ นตัวประกอบ
แสดงคําอธิบายเนื้อหาของบทเรี ยน เพื่อช่วยเน้นให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนใจแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิ ภาภรณ์ ภูมาศ (2559) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง สมการและการแก้
สมการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TAI ซึ่ ง
ผลการทดสอบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง สมการและ
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การแก้สมการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค TAI สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ควรมีการส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและ
การแก้สมการ ให้ช่วยสอนในโรงเรี ยนให้มากขึ้น เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจแก่นกั เรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยาก
เรี ยนรู ้ นําไปใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ต่อยอดใน
การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้มากขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี ก ารนํา แบบฝึ กทัก ษะการแก้ปั ญ หาเรื่ อ ง สมการและการแก้ส มการ ไปพัฒ นาเป็ นบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) หรื อหนังสื ออิเล็กทรอกนิ กส์ (E Book) ออนไลน์ เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจ
ให้แก่นกั เรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ และอยากทําแบบฝึ กหัด อีกทั้งนักเรี ยนสามารถเข้าถึงแบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหานี้ ได้ง่าย ตลอดเวลาที่อยากจะเรี ยนรู ้หรื อทําแบบฝึ กหัด เพื่อให้เกิดความชํานาญในการคิดคํานวณและ
การแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ในวิชา คณิ ตศาสตร์ ได้ ซึ่งส่งผลทําให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
นํ้า ฟ้า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผัง
ความคิด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 28 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จาํ นวน 17 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบ
เลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent
Samples ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด นักเรี ยนทุกคน (ร้อยละ
100) มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีข้ ึนไป (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว
หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับ มาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ แผนผังความคิด 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ เพื่อให้เกิ ด
ทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหา ซึ่ ง
ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ใ นทุ ก ขั้น ตอน มี ก ารทํา กิ จ กรรมด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง อย่ า ง
หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สภาพปั ญหาจากการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนวัดประสิ ทธิ เวช ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน พบว่า ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O–NET) ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยการจัดการเรี ยนการสอน
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว สาระการเรี ยนรู ้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระ
การเรี ยนรู ้ดาราศาสตร์ และอวกาศ พบว่า ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O–NET) ในปี การศึกษา 2559
มีคะแนนเฉลี่ย 43.33 คะแนน และปี การศึ กษา 2560 มีคะแนนลดลงเหลือ 22.04 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
การศึ กษาแห่ งชาติ, 2560 ) ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว พบว่า จากผลการประเมิน
O-NET ในปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 พบว่า โรงเรี ยนวัดประสิ ทธิ เวช มีผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
โดยเฉพาะนักเรี ยนส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับตํ่า อีกทั้งยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนวัดประสิ ทธิ เวช ได้วิเคราะห์ว่า สาเหตุของปั ญหา พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนยังขาดการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนถือเป็ นหัวใจสําคัญในการที่จะช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ
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แต่การจัดการเรี ยนรู ้สืบเสาะหาความรู ้เป็ นการจัดกิจกรรมหนึ่ งที่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ให้นกั เรี ยนเกิดการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนสื บเสาะหาความรู ้
เป็ นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทิศนา แขมมณี , 2545)
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2549) ได้กล่าวว่า การจัดเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนต้องสื บค้น เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ
จนทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู ้ความรู ้น้ นั จึงสามารถสร้างความรู ้เป็ นองค์ความรู ้ของนักเรี ยน
เอง และเก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนํามาแก้ปัญหาเมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญ ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นการสํารวจและค้นหา 3) ขั้นการอธิ บาย และลง
ข้อสรุ ป 4) ขั้นการขยายความรู ้ และ 5) ขั้นการประเมิน อีกทั้งจากงานวิจยั (วาชินี บุญญพาพงศ์, 2552) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง พืชและสัตว์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ ผลการศึ กษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ ง พื ช และสัต ว์ ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิ ต วิทยาศาสตร์ ของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ สู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้มี 5 ขั้นตอน ส่วนงานวิจยั (ดวงใจ บุตร
หนองแสง, 2559) อีกทั้งงานวิจยั (ศิ ริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) และงานวิจยั (อุไรวรรณ ปานี สงค์, 2560)ได้
ศึ กษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้มี 5 ขั้นตอน โดยในขั้นที่ 3 ขั้นการอธิ บาย และขั้นสรุ ป ร่ วมกับ
แผนผังความคิด (mind mapping) พบว่า หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับ
แผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และ
ดวงดาวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าวิทยาศาสตร์ เรื่ อ งนํ้า ฟ้ า และดวงดาวของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องนํ้า ฟ้า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อน และหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด

3. สมมติฐานการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องนํ้า ฟ้า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่วมกับแผนผังความคิด ผ่านเกณฑ์ระดับดี ข้ ึนไปร้อยละ 80 ของ
จํานวนนักเรี ยนทั้งหมด
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(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องนํ้า ฟ้า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
(3) ความพึงพอใจต่อจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด อยูใ่ นระดับ
มาก ขึ้นไป

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับแผนผังความคิด มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การสร้างความสนใจ (Engagement)
2. การสํารวจและค้นหา (Exploration)
3. การอธิบายและลงข้อสรุ ป ร่ วมกับแผนผัง
ความคิด (Explanation)
4. การขยายความรู ้ (Elaboration)
5. การประเมินผล (Evaluation)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องนํ้า ฟ้า
และดวงดาว
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experiment research) โดยศึ ก ษากับ กลุ่ ม ทดลองกลุ่ ม เดี ย ว
ทําการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2544)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สังกัดโรงเรี ยนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก มีจาํ นวน 11 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 1 ห้อง ยกเว้นโรงเรี ยนอนุบาลองครักษ์ มีจาํ นวน 5
ห้อง จํานวนนักเรี ยน 366 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดประสิ ทธิ เวช สังกัด
โรงเรี ยนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพองครักษ์ จังหวัดนครนายก จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 28 คน ผูว้ ิจยั
เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องนํ้า ฟ้า และดวงดาว และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
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5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว
จํานวน 17 แผนโดยการหาคุณภาพได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตั้งแต่ 4.21-4.39 ซึ่งถือว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมระดับมาก
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และดวงดาว เป็ นชนิ ดเลือกตอบที่ มี 4
ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าตั้งแต่ 0.67 - 1.00
ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.77 ได้ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ตั้งแต่ 0.27-0.55 และค่า
ความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ ีการของโลเวท (Lovett) เท่ากับ 0.85
(3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้านผูส้ อน ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้/แหล่งเรี ยนรู ้
และด้านวัดและประเมินผล ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้างข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67
- 1.00 มี ค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.32-0.63 และค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.89
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pretest) จากนั้นดําเนิ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะความรู ้ เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดแล้ว จึงดําเนินการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ( Posttest) และดําเนินการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และดวงดาวของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent samples
(3) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด มีผลวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
คะแนน
33 - 40
25 - 32
17 - 24
9 - 16
0-8

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

ระดับ
ดีมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
7
21
28

ร้ อยละ
25
75
100

Χ

34.00
29.67
-

S.D.
1.00
6.64
-

จากตารางที่ 1 พบว่า การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และดวงดาว
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด นักเรี ยน
ที่ได้คะแนนระหว่าง 33-40 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 80-100 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีจาํ นวน 7 คน คิดเป็ น ร้อยละ
25 ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 34.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.00 และมี นักเรี ยนที่ ได้คะแนนระหว่าง 25-32
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ 70 - 79 ซึ่ งอยู่ในระดับ มาก มีจาํ นวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 29.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.64
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้าและดวงดาว
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับแผนผังความคิด
การทดสอบ

คะแนนตํ่าสุ ด

ก่อนเรี ยน
7
หลังเรี ยน
27
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คะแนนสู งสุ ด

Χ

S.D.

t

Sig

19
35

12.04
30.75

3.47
2.38

28.00**

.00

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับแผนผังความคิด ก่อนเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุ ดเท่ากับ 7 คะแนน คะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 19 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.04 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.47 ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุ ดเท่ากับ 27 คะแนน คะแนนสู งสุ ดเท่ากับ
35 คะแนน ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 30.75 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 2.38 ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
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วิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 28.00)
(3) การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
รายการประเมิน
1. ด้านผูส้ อน
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ / แหล่งเรี ยนรู ้
4. ด้านวัดและประเมินผล
โดยภาพรวม

Χ

3.99
4.02
4.04
4.17
4.05

S.D.
0.94
0.91
0.87
0.90
0.90

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
( Χ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ในด้านผูส้ อน ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ / แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านวัดผลประเมินผล
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ( Χ = 3.99 , 4.02 , 4.04 และ 4.17 ตามลําดับ)

7. อภิปรายผล

จากการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้ า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ผลการวิจยั อภิปรายผลได้
ดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ ึน
ไป ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนร่ วมกันแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ เป็ นการกระตุน้
ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และชักนําให้นกั เรี ยนศึกษาสิ่ งเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ ซึ่ งจะเชื่อมโยงเข้าสู่ ข้ นั ต่อไป
ขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา เมื่อนักเรี ยนเกิดความสนใจแล้วก็จะเกิ ดการศึกษาค้นคว้า และหาคําตอบสิ่ งที่ สนใจ
ด้วยตนเอง ส่ งผลให้นักเรี ยนได้คาํ ตอบของสิ่ งที่ สนใจนั้น ขั้นที่ 3 การอธิ บายและลงข้อสรุ ป ร่ วมกับแผนผัง
ความคิด เมื่อนักเรี ยนเข้าใจแล้วก็สามารถนําข้อมูล มาวิเคราะห์คาํ ตอบเหล่านั้นได้ โดยขั้นนี้ ได้นาํ กิ จกรรมที่ให้
นักเรี ยนสร้างแผนผังความคิดเข้ามาช่วย นักเรี ยนได้ประมวลความคิดเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เขียนเป็ น
แผนผังความคิด และนักเรี ยนสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ เมื่อนักเรี ยนเข้าใจด้วยตนเองนักเรี ยน
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ก็ สามารถนําความรู ้ น้ ันมาขยายกรอบความรู ้ และสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ กับความรู ้ เก่ าได้ และขั้นที่ 5
การประเมินผล การที่ นักเรี ยนเกิดความคิดอย่างเป็ นระบบ และเกิ ดความเข้าใจต่อเรื่ องที่เรี ยน ซึ่ งทําให้ครู ผูส้ อน
สามารถประเมินนักเรี ยนได้ในทุ กขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจยั (ศิ ริพรรณ คุณพระเนตร, 2559) ได้ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหา
ความรู ้ร่วมกับเทคนิ คผังกราฟิ ก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ ึนไป
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง นํ้า ฟ้า และดวงดาว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นให้นกั เรี ยนเสาะแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง นักเรี ยนเรี ยนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ได้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม
โดยนักเรี ยนมีการออกแบบ วางแผนแนวทางหาคําตอบร่ วมกัน โดยเฉพาะในขั้นการสํารวจและค้นหา ครู ผสู ้ อนได้
มีการจัดการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิจริ ง เพื่อรวบรวมข้อมูล
นําไปสู่ ข้ นั การอธิ บาย และลงข้อสรุ ปร่ วมกับแผนผังความคิด โดยขั้นนี้ ได้นาํ กิ จกรรมที่ให้นักเรี ยนสร้างแผนผัง
ความคิดเข้ามาช่วย ในการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการคิดวิเคราะห์เกี่ ยวกับสิ่ งที่เรี ยนมาในรู ปแบบ
แผนผังความคิดทําให้นกั เรี ยนนําความรู ้ที่ได้มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ ช่วยให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะการคิด เป็ น
การที่ นักเรี ยนนําข้อมูลที่ ได้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล นักเรี ยนได้ประมวลความคิดเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับ
ความรู ้ใหม่เขียนเป็ นแผนผังความคิด และผูเ้ รี ยนสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน ซึ่ งในขั้นนี้ นกั เรี ยนจะสนใจที่ทาํ แผนผัง
ความคิด เนื่องจากนักเรี ยนชื่นชอบที่จะจินตนาการ ออกแบบวางแผนและตกแต่งแผนผังความคิดให้มีสีสนั สวยงาม
นอกจากนี้ ในขั้นการขยายความรู ้ ได้พยายามมีการจัดการเรี ยนการสอนที่นาํ ความรู ้ไปต่อยอด เพื่อสร้างความเข้าใจ
เนื้อหา และจดจําเนื้อหาได้แม่นยํา สุดท้ายขั้นการประเมินผล เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั (วรวิทย์ อุทโท, 2559 ) ได้ศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับแผนผังมโนมติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับแผนผัง
มโนมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
(3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด อยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนทั้งหมด เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ร่วมกับแผนผังความคิด เป็ นการเรี ยนรู ้แบบเป็ นการกระตุน้ และจูงใจ ให้นกั เรี ยนใช้ความรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบตั ิงานที่เน้นกระบวนการค้นคว้า ทดลอง และตอบคําถาม ครู ผสู ้ อนให้คาํ แนะนําเมื่อนักเรี ยนมี
ปั ญหาขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน และสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลหรื อคะแนนพิเศษ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนกล้า
แสดงออก ในขั้นที่ 3 การอธิ บายและลงข้อสรุ ป โดยขั้นนี้ ได้นาํ กิจกรรมที่ให้นักเรี ยนสร้างแผนผังความคิดเข้ามา
ช่วย ทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้แสดงความคิดและสรุ ปความรู ้ในการสร้างแผนผังความคิด ทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
ภูมิใจในความสําเร็ จและมีความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั (วิภาวิน รุ่ งฤทธิ์ , 2557) ได้ศึกษา
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังมโนมติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับแผนผังมโนมติ มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ในขั้นการสํารวจและค้นหา โดยเฉพาะการทดลอง
ครู ผสู ้ อนจึงควรดูแลกระตุน้ ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรม
(2) ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป โดยขั้นนี้ได้นาํ กิจกรรมที่
ให้ผูเ้ รี ยนสร้ างแผนผังความคิด ซึ่ งให้ผูเ้ รี ยนทําแผนผังความคิดเป็ นกลุ่ม ดังนั้นครู ผูส้ อนควรดู แลกระตุน้ ให้
เพื่อนๆ ในกลุ่มให้ความสนใจ เอาใจใส่เพื่อน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึ กษาวิจยั การศึ กษาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับกับแผนผังความคิด
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ความปลอดภัยทางการบิน
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บทคัดย่ อ

สองพี่นอ้ ง วิลเบอร์และออร์วลิ ไรท์ ได้ประดิษฐ์เครื่ องบินร่ อนปี กสองชั้น นําเอาเครื่ องยนต์ไปติดตั้งบน
เครื่ องบิ น บิ นด้วยความเร็ วและสามารถลอยอยู่เหนื อพื้นได้ โลกจึ งยกย่องว่าสองพี่น้องตระกูลไรท์เป็ นผูเ้ ปิ ด
ศักราชการบิ นสมัยใหม่ ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมการบิ นได้เ ติ บโตขึ้ น อย่างรวดเร็ วทําให้การจราจรทางอากาศ
หนาแน่ นมาก ซึ่ งผูบ้ ริ หารองค์กรการบิ นต้องตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิ นพร้ อมทั้ง
ดําเนิ นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ องตามมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัยทางการบินในการรักษาชีวติ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รักษาทรัพยากรและเพิ่มผลผลิต
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอและสร้างความเข้าใจในความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน โดยมี
หัวข้อที่สาํ คัญ คือ (1) ประวัติศาสตร์ การบินและความปลอดภัยทางการบิน (2) แนวความคิดด้านความปลอดภัย
ทางการบิน (3) การแบ่งประเภทอากาศยานอุบตั ิเหตุ (4) ความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน (5) มาตรฐาน
การบินระหว่างประเทศ
คําสําคัญ: ความปลอดภัยทางการบิน

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

บริ ษทั โบอิ้งมีผลการศึกษาว่าตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ของจีนและอินเดียทําผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก
เพิ่มขึ้นอย่างมากและทําให้เกิ ดความต้องการในการเดิ นทางทางอากาศ ซึ่ งปั จจุบนั จํานวนผูโ้ ดยสารของจีนได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 ในขณะที่ประเทศอินเดียมีผโู ้ ดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
มากกว่า 20% ต่อปี จากการคาดการณ์น้ ี อุตสาหกรรมการบินของอินเดียจะขยายตัวเป็ นอันดับ 3 ของโลกก่อนปี
2563 คนชนชั้นกลางของจีนและอินเดียได้ขยายตัวจาก 100 ล้านคนในปี 2550 เป็ น 300 ล้านคนในปี 2560 และอีก
10 ปี จะขยายตัวเป็ น 300 ล้านคน จากการเปลี่ยนแปลงของคนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะทําให้การเดินทาง
ทางอากาศมีการขยายตัวอย่างมาก การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคในการเดินทางและการท่องเที่ยวยังคงเติบโตสอดคล้อง
กับข้อมูลองค์การการท่ องเที่ ย วโลกว่าจํานวนนักท่ องเที่ ย วเพิ่มขึ้ น 7.1% ในปี 2560 เร็ วกว่าการเติ บโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก ซึ่ งในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกจะมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการบินสู งที่สุดในโลก
และทําให้มูลค่าธุ รกิ จในอุตสาหกรรมการบิ น สู งมาก (Boeing , 2018) การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
(ASEAN Economic Community.-- AEC) ในปี พ.ศ. 2558 นั้นมีขอ้ ตกลงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ วให้กบั ภูมิภาคนี้ คือ “นโยบายน่ านฟ้ าเสรี ” ซึ่ งทําให้สายการบินต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ต่ืนตัวอย่างมาก
สํา หรั บ ประเทศไทยนั้น มี ความได้เปรี ยบลัก ษณะทางภู มิศาสตร์ แ ละรั ฐ บาลมี แผนจะพัฒนาประเทศให้เป็ น
ศูนย์กลางการบินของอาเซี ยน โดยอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ต่าํ กว่าปี ละ 4-5 แสนล้านบาท
และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายหมื่นคน ที่สาํ คัญเกี่ยวกับสายการบินต้นทุนตํ่าที่เข้ามาเปิ ดในประเทศไทยโดยมีท้ งั
สายการบินประจําและสายการบินเช่าเหมาลําเพิ่มขึ้นเป็ น 27 สายการบินและมีผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การปี ละ 155
ล้านคนในปี 2560 ซึ่งเป็ นการเติบโตที่สูงมากแบบก้าวกระโดด ดังนั้นความปลอดภัยทางการบินจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
อย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมการบิน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนําเสนอและสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน

3. ประวัติศาสตร์ การบิน

มนุษย์มีความใฝ่ ฝันบินได้ดง่ั เช่นนก โดยมีเรื่ องเล่าตามตํานานของอีคารัสและบิดาที่พยายามหนีจากการ
ถูกคุมขังบนเกาะครี ตของกษัตริ ยม์ ินอส ด้วยปี กที่ทาํ จากขี้ผ้ ึงเลียนแบบขนนก เริ่ มต้นด้วยการนําขนนกมาติดตาม
ตัวและแขนแล้วกระโดดลงมาจากที่สูง ปรากฏว่าได้มีการบาดเจ็บล้มตาย ซึ่ งมนุษย์พยายามคิดค้นหาหนทางบิน
ให้ได้เหมือนนกต่อไปโดยการใช้ปีกจําลอง แต่ยงั คงใช้กล้ามเนื้อจากแขนขยับปี กซึ่งก็ไม่สาํ เร็ จ จนในที่สุดก็พบว่า
กล้ามเนื้อของมนุษย์น้ นั มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเป็ นรองนกหลายร้อยหลายพันเท่า ต่อมานักปรัชญาชาว
กรี กที่ มีชื่อเสี ยง คื อ อริ สโตเติ้ล ได้ต้ งั คําถามขึ้นว่ามนุ ษย์สามารถบิ นหรื อเดิ นทางไปในอากาศได้หรื อไม่ จน
อริ สโตเติ้ลได้ขอ้ สรุ ปว่า อากาศนั้นมีมวล มีน้ าํ หนักและถือว่าเป็ นของไหล ในยุคต่อๆ มานักปรัชญานักฟิ สิ กส์
ดังเช่ น กาลิ เลโอ ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน ได้ทาํ การค้นคว้าทดสอบและให้คาํ จํากัดความของอากาศว่า
เป็ นก็าซสามารถอัดตัวได้ และความกดดันของอากาศจะลดลงเมื่อระยะสูงเพิ่มขึ้น และด้วยกฎของ อาร์คีเมดีส ใน
เรื่ องมวล นํ้าหนัก และการแทนที่
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ประมาณ ค.ศ.1500 เลโอนาร์ โด ดา วินซี่ ได้เป็ นผูต้ ้ งั ข้อสังเกตว่ารู ปทรงของปี กเป็ นตัวช่วยพยุงร่ างให้
ลอยได้ เขาจึ งออกแบบปี ก ข้อต่อ แขนกลต่างๆ เลียนแบบกระดูกและกล้ามเนื้ อของนก ให้ชื่อว่า "ออร์ นิฮอป
เตอร์" (Ornihopters) ซึ่งถือเป็ นอากาศยานต้นแบบที่หนักกว่าอากาศแบบแรกที่ใช้กาํ ลังของกล้ามเนื้อจากแขนของ
มนุ ษ ย์ไ ปขยับปี กให้ก ระพื อ เพื่ อ ทํา ให้เกิ ดแรงพยุงหรื อ แรงลอยตัว ขึ้ น นอกจากนั้น ดาวิน ซี่ ยัง ได้อ อกแบบ
เฮลิคอปเตอร์ และร่ มกระโดดเอาไว้ ในปี ค.ศ.1783 พี่นอ้ งตระกูล มองโกฟิ แยร์ ประสบความสําเร็ จในการสร้าง
บอลลูนอากาศร้อนขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคน 2 คนให้ลอยไปในอากาศได้ ต่อมาได้นาํ เครื่ องยนต์ขนาดเล็ก
ติดตั้งบนบอลลูนเพื่อให้สามารถบังคับทิศทาง ในระหว่างปี ค.ศ.1773 ถึง 1857 เซอร์ จอร์ จ เคย์เลย์ แห่ งอังกฤษผู ้
ได้รับการยกย่องให้เป็ นบิดาของอากาศพลศาสตร์ สมัยใหม่ในยุคนั้นได้พยายามเผยแพร่ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ ยวกับ
แรงที่มากระทําต่อปี ก โดยที่ปีกไม่ตอ้ งเคลื่อนไหวหรื อขยับขึ้นลงเหมือนอย่างนก โดยเห็นถึงความสําคัญของมุม
ที่ปีกกระทํากับทิศทางของกระแสลมหรื อทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งเรี ยกว่า มุมปะทะ ตลอดจนการทําให้มีส่วนโค้ง
มนที่ผิวปี กด้านบน ซึ่งมีผลในการเพิ่มของแรงยกให้กบั ปี กโค้งมนได้ดีกว่าปี กแบบแผ่นเรี ยบๆ คล้ายแผ่นกระดาษ
และได้สร้างเครื่ องร่ อนต้นแบบที่มีปีก ลําตัวและหาง ในปี ค.ศ.1892 นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน ออตโต ลิเลียนธาล
ประสบผลสําเร็ จในการออกแบบเครื่ องร่ อนที่สามารถลดแรงต้านและให้แรงยกสูง และในปี ค.ศ.1896 ลิเลียนธาล
ได้รับการยกย่องให้เป็ นผูพ้ ิสูจน์วา่ อากาศยานที่หนักกว่าอากาศสามารถบินได้จริ ง และรู ปทรงของเครื่ องร่ อนที่ลิ
เลียนธาลใช้บินในขณะนั้นก็คือต้นแบบของ Hang Glider ที่ใช้บินในปั จจุบนั
17 ธันวาคม ค.ศ.1903 สองพี่นอ้ ง วิลเบอร์ และออร์ วิล ไรท์ ได้ประดิษฐ์เครื่ องบินร่ อนปี กสองชั้น โดย
นําเอาเครื่ องยนต์แกสโซลีนไปติดตั้งบนเครื่ องบินบินด้วยความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และสามารถลอยอยู่
เหนื อพื้นได้นาน 10 วินาที โลกจึงยกย่องสองพี่นอ้ งตระกูลไรท์เป็ นผูเ้ ปิ ดศักราชการบินสมัยใหม่ กิจการการบิน
เริ่ มต้นตั้งแต่ ค.ศ.1903 และเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง (ค.ศ.1918) ได้มีเครื่ องบิน
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ลูกสูบใบพัด มีปีก 2 ชั้น แต่มีความเร็ วตํ่า ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.1945)
ได้มีการประดิ ษฐ์เครื่ องบิ นที่ มีความเร็ วสู งมากกว่าเดิ ม (พูนลาภ เอี่ยมเจริ ญ , 2550) ปั จจุบนั นี้ วิทยาศาสตร์ ได้
ก้าวหน้าไปมากจนทําให้นกั วิทยาศาสตร์ มีคอมพิวเตอร์ ช่วยเขียนแบบเครื่ องบิน มีอุโมงค์ลมเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วย
จําลองสภาพการบินและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่ องบิน และการพัฒนาการด้านการบินยังได้กา้ วหน้า
ไปเป็ นอย่างมากในการส่งดาวเทียมและยานอวกาศออกไปสู่อวกาศ

4. ประวัติความปลอดภัยทางการบิน

การดํา เนิ น การป้ อ งกัน อุ บัติ เ หตุ ใ นอุ ต สาหกรรมการบิ น ได้เ ริ่ ม ต้น ในปี ค.ศ. 1930 ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยการเริ่ มต้นจากทัศนคติและการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฎิบตั ิงานด้านการบิน ในส่วนของสายการบิน
นั้นโปรแกรมความปลอดภัยทางการบินได้เริ่ มต้นขึ้นที่สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (United Airline) และผลการ
สอบสวนอากาศยานอุบตั ิ เหตุเริ่ มเข้ามามี บทบาทในการป้ องกันอากาศยานอุบตั ิเหตุทางการบิ น และได้มีการ
ดําเนินการจัดตั้ง “คณะทํางานด้านความปลอดภัยทางการบิน” (Air Safety Board) พร้อมกับการเกิดขึ้นของ “คณะ
บริ หารการเดินอากาศของพลเรื อน” (Civil Aeronautics Administration -- CAA) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปั จจุบนั คณะทํางานด้านความปลอดภัยทางการบิ น (Air Safety Board) ได้พฒั นาเป็ น “คณะกรรมการ
บริ หารความปลอดภัยทางการขนส่ งแห่ งชาติ” (National Transportation Safety Board -- NTSB) มีหน้าที่ ในการ
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สอบสวนอุบตั ิเหตุทางคมนาคมทั้งหมดรวมทั้งการสอบสวนอากาศยานอุบตั ิเหตุในประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่ วน
คณะบริ หารการเดินอากาศของพลเรื อน” (Civil Aeronautics Administration ) ได้พฒั นาเป็ นสมาพันธ์บริ หารการ
บิ น แห่ ง รั ฐ บาลกลาง (Federal Aviation Administration -- FAA) มี ห น้า ที่ ควบคุ มกฎมาตรฐานความปลอดภัย
รวมทั้งส่ งเสริ มกิจการด้านการบินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (สมชนก เทียมเทียบรัตน์ , 2550) ดังนั้นการจัดตั้ง
องค์กรทางด้านความปลอดภัยทางการบิ นทั้ง 2 องค์กรนี้ แสดงให้เห็ นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาความ
ปลอดภัยด้านการบิน

5. แนวความคิดด้ านความปลอดภัยทางการบิน

ความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety) คือ การปฎิบตั ิภารกิจทางการบินสําเร็ จโดยไม่มีการสูญเสี ย
ทรัพย์สินและชีวติ ของผูเ้ กี่ยวข้อง
James Reason (1997) นําเสนอการป้ องกันอุบัติเหตุขององค์กรเชิ งรุ กในรู ปแบบที่ เป็ นรู ปธรรมของ
ความสัมพันธ์ของอันตรายที่มองเห็นได้หรื อความล้มเหลวที่ปรากฏ (Active Failures) กับความล้มเหลวแอบแฝง
(Latent Failures) ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุ (สํานักงานนิ รภัยทหารอากาศ , 2551) ซึ่ งแต่เดิ มมักจะมุ่งประเด็น ไปสู่
ผูก้ ระทํา อันตรายที่มองเห็นได้ หรื อการกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) และจากความสัมพันธ์ของการเกิด
อุบตั ิเหตุดงั กล่าว สามารถอธิบายลําดับขั้นตอนได้ 4 องค์ประกอบ คือ
1. อิทธิ พลจากการจัดรู ปแบบองค์กร (Organizational Influence) คือ นโยบายการทํางาน การตัดสิ นใจ
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารองค์กรระดับสูง จัดอยูใ่ นประเภทความล้มเหลวแอบแฝง (Latent Failures)
2. การกํากับดูแลที่ ไม่ปลอดภัย (Unsafe Supervision) คือ ผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจและการบริ ห ารที่
ผิดพลาดของผูบ้ ริ หารองค์กร ความไม่พอเพียงในการกํากับดู แลและการบังคับบัญชา จัดอยู่ในประเภทความ
ล้มเหลวแอบแฝง (Latent Failures)
3. สภาพเงื่ อนไขที่ เกิ ดก่อนการกระทําที่ ไม่ปลอดภัย (Preconditions for Unsafe Acts) คือ สภาวะทาง
ร่ างกายจิตใจที่ไม่ปกติหรื อความไม่พร้อม หรื อการเรี ยนรู ้การฝึ กปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ได้นาํ ไปสู่ การ
กระทําที่ไม่สมบูรณ์ จัดอยูใ่ นประเภทความล้มเหลวแอบแฝง (Latent Failures)
4. การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS) คือ พฤติกรรมการปฏิบตั ิที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
จัดอยูใ่ นประเภทความล้มเหลวที่ปรากฏ (Active Failures)

6. การแบ่ งประเภทอากาศยานอุบัติเหตุ

อากาศยานอุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบตั ิงานของอากาศยานส่ งผลทําให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องเกิดการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ หรื ออากาศยานได้รับความชํารุ ดเสี ยหาย โดยเกิดขึ้นจากการตั้งใจทําการบิน
และอยูร่ ะหว่างเวลาที่บุคคลอยูใ่ นอากาศยานจนถึงบุคคลลงจากอากาศยาน (ICAO , 2013)
อากาศยานอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วย
1.บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ โดย (1.1) บุคคลต้องอยู่ในอากาศยาน (1.2).บุคคล
สัมผัสกับส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่ วนที่พงั ลงมาจากอากาศยาน (1.3).บุคคลสัมผัสกับไอพ่น
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ของเครื่ องยนต์ โดยยกเว้นบุคคลที่ ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุทางธรรมชาติ การเจ็บป่ วยหรื อการติดเชื้ อโรคจาก
บุคคลอื่นๆ หรื อบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากการหลบซ่อนตัวอยูน่ อกพื้นที่โดยสารปกติของผูโ้ ดยสารและลูกเรื อ
2.อากาศยานได้รั บ ความชํา รุ ด เสี ย หาย เกี่ ย วกับ (2.1) ความแข็ ง แรงของโครงสร้ า งอากาศยานมี
ผลกระทบต่อสมรรถนะหรื อลักษณะท่าทางการบิ นของอากาศยาน (2.2) อากาศยานต้องซ่ อมส่ วนประกอบที่
สํา คัญ หรื อ เปลี่ ย นส่ ว นประกอบบางอย่า ง โดยยกเว้น ความผิ ด พลาดหรื อ ความเสี ย หายของเครื่ อ งยนต์เ มื่ อ
เครื่ องยนต์ทาํ งานเกินขีดจํากัด หรื อชิ้นส่วนอื่นๆ ชํารุ ดจากการทํางาน เช่น ใบพัด ปี ก ล้อ เสาอากาศ ยาง เบรค
3.เครื่ องบินสูญหายหรื อไม่สามารถติดต่อได้
การกําหนดลักษณะการบาดเจ็บของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานอุบตั ิเหตุ คือ
1. บุคคลต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชัว่ โมง โดยเริ่ มจากภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับบาดเจ็บ
2. กระดูกหัก (ยกเว้นกระดูกที่หกั ง่ายๆ เช่น นิ้วเท้าหรื อจมูก)
3. การฉี กขาดหรื อมีอาการตกเลือดของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ
4. การบาดเจ็บของอวัยวะภายในใดๆ
5. การเผาไหม้ระดับที่ 2 หรื อระดับที่ 3 หรื อผิวหนังไหม้เป็ นพื้นที่ เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของผิวกาย
ทั้งหมด
6. การสัมผัสสารติดเชื้อหรื อรังสี ที่เป็ นอันตราย

7. ความสํ าคัญของความปลอดภัยทางการบิน

ความปลอดภัยในเชิ งเศรษฐศาสตร์ เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ.1800 เมื่ อมี การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมและการเกิ ด
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเป็ นจํานวนมากจึงมีคนงานที่บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยระหว่างการทํางานเพิ่มขึ้น
มาก (สมชนก เทียมเทียบรัตน์ , 2550) ประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ.1930 จึงมีแนวความคิดในการจ่ายค่าชดเชย
เพื่อช่วยเหลือคนงานที่เกิดการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานและเป็ นที่มาของค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรม เมื่ออากาศยานเกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนจะมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1). ค่าใช้จ่ายของความ
เสี่ ยง คือ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ซึ่ งสายการบินจะกระจายความเสี่ ยงออกไปโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กบั
บริ ษทั ประกันภัย และเมื่ ออากาศยานเกิ ดอุบตั ิเหตุบริ ษทั ประกันภัยจะชดใช้และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น
โดยทัว่ ไปถ้าสายการบินไม่เคยมีอากาศยานอุบตั ิเหตุค่าใช้จ่ายของความเสี่ ยงของสายการบินจะมีค่าตํ่าสุดและเป็ น
ค่าคงที่ในการทําธุรกิจการบิน แต่ถา้ สายการบินเกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุบ่อยๆ ค่าใช้จ่ายของความเสี่ ยงจะเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย (2). ค่าใช้จ่ายเมื่ออากาศยานเกิดอุบตั ิเหตุ คือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่ องบิน ค่าเสี ยเวลา ความไม่สะดวก
และความสามารถในการปฏิบตั ิงานของเครื่ องบิน โดยสายการบินจะเสี ยโอกาศในการดําเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายใน
การสอบสวนอากาศยานอุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่ายในการฝึ กบุคลากรขึ้นมาทดแทน ค่าใช้จ่ายให้ญาติของผูโ้ ดยสารที่
เสี ยชีวติ ค่าสูญเสี ยอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิภารกิจ การสูญเสี ยชื่อเสี ยงในการดําเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําหรื อข้อแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย
กรณี ศึกษา ค่าใช้จ่ายของเครื่ องบิ น CESSNA 310 เกิ ดอุบัติเหตุจากการไม่กางฐานขณะลงสนามบิ น
เครื่ องบินลํานี้ เป็ นขนาดเล็กสองเครื่ องยนต์ใช้ในธุรกิจเช่าเหมาลํามีหกที่นง่ั มีค่าเช่าเหมาลําอัตราชัว่ โมงละ 350
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เหรี ยญสหรัฐฯ และเครื่ องบินลํานี้สามารถทํารายได้ให้กบั บริ ษทั ปี ละ 33,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจาก
นักบินลืมกางฐานขณะลงสนาม ชึ่งเป็ นอุบตั ิเหตุข้ นั เสี ยหายเล็กน้อยและไม่มีผใู ้ ดได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์น้ ี มี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้ นให้กับบริ ษทั ประกันภัย 1,900 เหรี ยญสหรั ฐฯ (2) ค่าใช้จ่ายในการซ่ อม
เครื่ องบิ น 5,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ (3) ค่าสู ญเสี ยโอกาศและกําไรเนื่ องจากไม่สามารถทําการบิ น 5,076 เหรี ยญ
สหรัฐฯ (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดตารางบินใหม่ 3,200 เหรี ยญสหรัฐฯ (5) มูลค่าของเครื่ องบินที่ลดลงเนื่ องจากมี
ประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ 10,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (6) ค่าเคลื่อนย้ายเครื่ องบินออกจากทางวิง่ 1,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(7) ค่าทําความสะอาดทางวิ่ง 1,560 เหรี ยญสหรัฐฯ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 27,736 เหรี ยญสหรัฐฯ จากกรณี น้ ี เป็ น
เพียงอุบตั ิเหตุข้ นั เสี ยหายเล็กน้อยและไม่มีผูใ้ ดได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งถ้ามองในเรื่ องของสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเพียง
เล็กน้อยแต่ก็ได้สร้างค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนสู ง ดังนั้นถ้าเป็ นอุบตั ิเหตุใหญ่และเกิดขึ้นกับเครื่ องบินขนาดใหญ่แล้ว
ค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็จะสูงมากกว่ากรณี น้ ีเป็ นจํานวนมหาศาล

8. มาตรฐานการบินระหว่ างประเทศ

องค์กรการบิ นต้องปฏิ บัติตามมาตรฐานการบิ นระหว่างประเทศ ปั จจุ บันมี องค์กรระดับสากลด้า น
มาตรฐานการบิน คือ องค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization--ICAO)
เป็ นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีสมาชิก 192 ประเทศ สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองมอนทรี ออล ประเทศ
แคนาดา ส่ วนสํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกตั้งอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1947 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความปลอดภัยในการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ การ
จัดระเบียบการเพิ่มของการบินพลเรื อนระหว่างประเทศให้เป็ นระบบ และส่ งเสริ มวิวฒั นาการด้านต่างๆ ของการ
เดิ น อากาศระหว่ า งประเทศ โดยองค์ ก รการบิ น พลเรื อนระหว่ า งประเทศ ( International Civil Aviation
Organization -- ICAO) มีหน้าที่กาํ หนดมาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท โดยได้จดั ทําเป็ น
ข้อ ตกลงระหว่า งนานาประเทศ รวมทั้ง ออกระเบี ย บข้อ บังคับการเดิ นอากาศ ตรวจสอบเครื่ อ งบิ น กํา หนด
คุ ณ สมบัติ ข องเจ้า หน้า ที่ ประจํา เครื่ องบิ น และเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายช่ า ง กํา หนดลัก ษณะของท่ า อากาศยาน กํา หนด
มาตรฐานระบบสื่ อสารและวิทยุเครื่ องช่วยการบิ น กิ จการศุลกากรคนเข้าเมือง ข้อบังคับสุ ขภาพของผูโ้ ดยสาร
สิ นค้าและพัสดุลาํ เลียง และทําหน้าที่สอบสวนเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุทางเครื่ องบิน (ICAO , 2018)
ประเทศภาคีสมาชิ กจะต้องนํามาตรฐานและข้อเสนอแนะตามภาคผนวกทั้ง 19 ผนวก ไปปฏิ บตั ิอย่าง
เคร่ งครั ดและอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อรั กษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิ น ซึ่ งองค์กรการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization -- ICAO) จะมีการประเมินและตรวจสอบกรมการ
บินพลเรื อนของแต่ละประเทศเพื่อความมัน่ ใจว่าประเทศต่างๆ ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างดี สําหรับประเทศไทย
นั้นมีองค์กร คือ สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand--CAAT)
(สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย , 2561) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา กิจการการบินพลเรื อน ทั้งในด้านนิ รภัย การรักษาสิ่ งแวดล้อม การรักษา
ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในการขนส่ งทางอากาศ เศรษฐกิ จการขนส่ งทางอากาศตลอดจนระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรื อนของประเทศ
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2.เสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการการบินพลเรื อนเกี่ยวกับกิจการการบินพลเรื อนและการขนส่ งทาง

3.เสนอแนะต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
4.ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานธุรการให้กบั คณะกรรมการการบินพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรื อนมอบหมาย
5.ดําเนินการจัดทําแผนอํานวยความสะดวก แผนรักษาความปลอดภัย และแผนนิรภัยในการบินพลเรื อน
แห่ งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิ ชย์ของประเทศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการบินพลเรื อน
พิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนดังกล่าว
6.ดําเนินการจัดระเบียบการบินพลเรื อน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้น่านฟ้าให้
เกิดความปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
7.ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งส่ งเสริ มให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและกิจการการบิน
พลเรื อนปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล
8.กํากับดูแลกิ จการสนามบิ นและการอนุ ญาตที่ จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเดิ นอากาศหรื อตาม
กฎหมายอื่นให้เกิดความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
9.ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นคณะกรรมการการบินพลเรื อนและส่ วนราชการในการประสานงาน
หรื อเจรจากับองค์การระหว่างประเทศหรื อต่างประเทศเกี่ ยวกับสิ ทธิ ในการบิ น หรื อการทําความตกลงใด ๆ
เกี่ยวกับการบินพลเรื อนอันอยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
10.ร่ วมมือและประสานงานกับองค์การหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การบิ นพลเรื อนตามพันธกรณี ที่ประเทศไทยมีอยู่ตามอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็ นภาคี
11.ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการวิจยั และพัฒนากิจการการบินพลเรื อน
12.ให้การรับรองหลักสู ตรและสถาบันฝึ กอบรมผูป้ ระจําหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและ
กําหนดคุณสมบัติและความรู ้ของบุคลากรด้านการบินอื่นที่พึงต้องมี
13.กําหนดมาตรฐานการทํางานของผูป้ ระจําหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
14.จัดทําทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งผูป้ ระจําหน้าที่และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรื อน
15.จัดทําและเผยแพร่ ความรู ้และข่าวสารเกี่ยวกับการบินพลเรื อน
16.ดําเนิ นการอื่ นใดที่ จาํ เป็ นหรื อต่อเนื่ องให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสํานักงานหรื อตามที่ กฎหมาย
กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรื อตามที่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมายอื่น

9. สรุ ป

มนุ ษ ย์มี ค วามใฝ่ ฝั น ที่ จ ะบิ น ได้ต้ ัง แต่ อ ดี ต และได้มี ก ารทดลองต่ า งๆ จนบาดเจ็ บ ล้ม ตาย ต่ อ มามี
นักวิทยาศาสตร์หลายคน เช่น อริ สโตเติ้ล กาลิเลโอ ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน เลโอนาร์โด ดาวินซี่ เป็ นต้น ได้
พัฒนาแนวคิดและทฤษฏี ต่างๆ จนกระทัง่ วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1903 สองพี่น้อง วิลเบอร์ และออร์ วิล ไรท์ ได้
ประดิ ษฐ์เครื่ องบิ นร่ อนปี กสองชั้น นําเอาเครื่ องยนต์แกสโซลี นไปติ ดตั้งบนเครื่ องบิ น บิ นด้วยความเร็ วและ
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สามารถลอยอยูเ่ หนื อพื้น โลกจึงยกย่องว่าสองพี่นอ้ งตระกูลไรท์เป็ นผูเ้ ปิ ดศักราชการบินสมัยใหม่ และกิจการการ
บินเริ่ มเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว ต่อมามีการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางการบินในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยทางการบิน 2 องค์กร คือ (1) คณะกรรมการบริ หารความปลอดภัยทางการขนส่ง
แห่ งชาติ (National Transportation Safety Board -- NTSB) (2) สมาพันธ์บริ หารการบินแห่งรัฐบาลกลาง (Federal
Aviation Administration -- FAA) และเพื่อลดรายจ่ายจากการเกิดอุบตั ิเหตุและค่าชดเชยที่ให้กบั คนงานเมื่อเกิดการ
บาดเจ็บหรื อสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุ องค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการลงทุนเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิ ดขึ้น
โดยมี แ นวคิ ด ของ James Reason (1997) ที่ นํา เสนอแนวทางการป้ อ งกัน อุ บัติ เ หตุ ข ององค์ ก รเชิ ง รุ ก มี 4
องค์ป ระกอบ คื อ (1) อิ ท ธิ พ ลจากการจัด รู ป แบบองค์ก ร (Organizational Influence) (2) การกํา กับ ดู แ ลที่ ไ ม่
ปลอดภัย (Unsafe Supervision) (3) สภาพเงื่อนไขที่เกิดก่อนการกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Preconditions for Unsafe
Acts) (4) การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ซึ่ งแนวคิดนี้ เป็ นที่ยอมรับและมีจุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัย
ทางการบินในการรักษาชีวติ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รักษาทรัพยากรและทรัพย์สิน เพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายของ
องค์กร ทําให้มีการวางรากฐานงานด้านความปลอดภัยทางการบินในการกําจัดหรื อลดอันตรายทั้งปวง เพื่อรักษา
ทรัพยากร การป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมทั้งการบรรเทาการบาดเจ็บและความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ โดย
อากาศยานอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วย (1) บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ (2) อากาศยานได้รับความ
ชํารุ ดเสี ยหาย (3) เครื่ องบิ นสู ญหายหรื อไม่สามารถติดต่อได้ ความปลอดภัยในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ได้มีการคิด
ค่าใช้จ่ายชดเชยคนงานที่ เกิ ดการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากอุบตั ิเหตุในการปฏิ บัติงาน และเมื่ ออากาศยานเกิ ด
อุบตั ิเหตุข้ ึนมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1). ค่าใช้จ่ายของความเสี่ ยง (2). ค่าใช้จ่ายเมื่ออากาศยานเกิดอุบตั ิเหตุ โดย
องค์กรการบินต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ
ปั จจุบนั มีองค์กรระดับสากล คือ องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization--ICAO) เป็ นองค์กรการบินที่ตอ้ งออกมาตรฐานการบินในระดับนานาชาติและกฎระเบียบเงื่อนไข
ต่างๆ โดยมีการกํากับดูแลที่เข้มงวดของมาตรฐานการบินในแต่ละประเทศ ซึ่ งประเทศนั้นๆ จะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบิ นในระดับนานาชาติขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization--ICAO) สําหรับประเทศไทยมีองค์กร คือ สํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย ( The Civil
Aviation Authority of Thailand -- CAAT) มี หน้าที่ สร้ างระบบกํากับดู แลที่ เป็ นธรรมและเป็ นมาตรฐานสากล
ส่งเสริ มและพัฒนากิจการการบินพลเรื อนให้มีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน

10. ข้ อเสนอแนะ

ผูบ้ ริ หารองค์กรการบินต้องมีจุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัยทางการบิน คือ เพื่อรักษาชีวิตของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง รักษาทรัพยากรและทรัพย์สิน เพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย และมีการวางรากฐานด้านความปลอดภัย
ทางการบินโดยการกําจัดหรื อลดอันตรายทั้งปวง การป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมทั้งการบรรเทาการบาดเจ็บและความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารองค์กรการบินควรต้องลงทุนเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดขึ้น และมีการบริ หารจัดการ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการบินขององค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
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Organization--ICAO) และสํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย ( The Civil Aviation Authority of Thailand
-- CAAT)
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่มานํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง เพื่อมาบําบัดร่ างกายในส่วนที่เมื่อยล้าและมาผ่อน
คลาย จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ในด้านของการให้บริ การอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 69 พบว่า ควรร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพในการให้บริ การ และพบว่าร้อยละ 60 ควรเป็ นอาหารที่ใช้วตั ถุดิบของท้องถิ่น และเป็ นอาหารสุขภาพ
และพบว่าข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวได้มาจากอินเตอร์เน็ตและแผ่นพับ คิดเป็ นร้อย
ละ 59 เพื่อให้เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวผูว้ จิ ยั จึงมีการจัดทําแผ่นพับแนะนําเมนูอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ไว้
ที่จุดประชาสัมพันธ์ของนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตํารับอาหารชะลอวัยให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวและ เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพโดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร โดยการพัฒนาตํารับอาหารชะลอวัย
ให้เหมาะสมกับนักท่ องเที่ ยว มี การคัดเลือกสู ตรอาหารโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหารที่ อยู่ในระดับชอบมากที่ สุด
พบว่า เครื่ องดื่ม คือนํ้าเพชรบุรีดีไลท์ ที่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยในระดับความชอบมากที่ สุด อาหารว่าง คือ ชะพลูน่า
มอง ที่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับความชอบมาก อาหารจานหลัก คื อ ปลากะพงเสริ มพลัง ที่ ได้รับคะแนนเฉลี่ ย
ระดับความชอบมากที่สุด ขนมหวาน คือแฮปปี้ พุดดิ้ง ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับความชอบมากที่สุด นําไปศึกษา
การยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นํ้าเพชรบุรีดีไลท์ ส่ วนใหญ่อยูร่ ะดับชอบมากที่สุด คือ ด้านสี (6.29±0.58) ด้าน
ความชอบโดยรวม (6.25±0.88) ด้านรสชาติ(6.23±0.98) และด้านกลิ่น (6.00±0.49) อาหารว่าง ชะพลูน่ามอง ส่ วน
ใหญ่ อยู่ระดับชอบมากที่ สุ ด คื อ ด้านรสชาติ (6.32±0.12) ด้านความชอบโดยรวม (6.25±0.76) ด้านเนื้ อ สั ม ผัส
(6.20±0.49) ด้านกลิ่น (6.15±0.81) และ ด้านสี (5.95±0.71) อาหารจานหลัก ปลากะพงเสริ มพลังส่ วนใหญ่อยู่ระดับ
ชอบมากที่ สุด คือ ด้านเนื้ อสัมผัส (6.36±0.49) ด้านความชอบโดยรวม (6.28±0.36) ด้านรสชาติ (6.27±0.38) ด้านสี
(6.21±0.91) และ ด้านกลิ่น (6.08±0.61) ขนมหวาน แฮปปี้ พุดดิ้ง ส่วนใหญ่อยูร่ ะดับชอบมากที่สุด คือ ด้านความชอบ
โดยรวม (6.29±0.45) ด้า นเนื้ อ สั ม ผัส (6.25±0.49) ด้านรสชาติ (6.23±0.55) ด้านสี (6.21±0.95) และ ด้านกลิ่ น
(6.20±0.61) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ชะลอวัย สุขภาพ ท่องเที่ยว นํ้าพุร้อน
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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-PooNa –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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกเริ่ มตื่นตัวในการดูแลสุ ขภาพของตนเองและคนในครอบครัว “อาหาร” จึงไม่
เป็ นเพียงปั จจัยในการดํารงชีวิต แต่กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในปั จจัยสําคัญที่ จะสร้างคุณภาพชี วิตที่ ดี ส่ งเสริ มสุ ขภา
ร่ างกายให้แข็งแรง สามารถต้านทานโรคภัยได้ ชะลอความเสื่ อมของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ เมื่อกล่าวถึงเมนู ของ
คนรักสุ ขภาพ การรับประทานอาหารแบบคลีน หรื อ คลีนฟู้ด (Clean food) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ อาหาร
ที่เน้นความเป็ นธรรมชาติมากที่สุด ดัดแปลงน้อยที่สุด คือผ่านกระบวนการปรุ งอาหารต่างๆให้นอ้ ยที่สุดก่อนเข้าสู่
ปากและร่ างกายของเรา อีกประเภทคือ อาหารที่ไม่มีการปนเปื้ อนสิ่ งต่างๆที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย อาทิ อาหารที่ปรุ ง
สุก ไม่มีแมลงวันตอม ผักที่ไม่มีสารตกค้าง เป็ นต้น อาหารที่ควรรับประทานคือ ผัก ผลไม้ ธัญพืช เช่น ข้าวซ้อม
มือ ถัว่ เพราะอุดมไปด้วย กากใยธรรมชาติ วิตามิน และเกลือแร่ (สร้อยทอง สายหยุดทอง,2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
นพ.ดร.พัฒนา เต็งอํานวย กล่าวว่า การศึกษาจากผูช้ ายที่อายุมากที่สุดในอเมริ กา Mr. Walter Breuning ที่มีอายุยืน
ยาวกว่า 113 ปี พบว่าสาเหตุสาํ คัญที่เขามีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืน เพราะเขารู ้จกั เลือกรับประทานอาหารที่มี
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ประโยชน์กบั ร่ างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่ทาํ ให้เกิดโรค และยังรับประทานอาหารเพียง 2 มื้อ ต่อ วัน นอกจากนี้ เขา
ก็กินผลไม้ ข้าวโอ๊ต ไม่ทานอาหารพวกแป้ ง เพราะการที่ ทานแป้ งเข้าไปมากเกิ นความจําเป็ นของร่ างกาย ก็จะ
ส่ งผลให้แก่เร็ วขึ้นด้วย จะเห็นว่าอาหารที่ เขากินมักจะไม่ใช่อาหารแปรรู ป เมื่อกินอาหารดีๆ เข้าไป ร่ างกายเขาก็
จะได้รับการซ่อมแซมทําให้ร่างกายเขาแก่ชา้ ลง จะเห็นได้วา่ อาหารเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการดํารงชีวติ และประชาชน
เริ่ มให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
จังหวัดเพชรบุรีเป็ นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลายมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ
นํ้าพุร้อนอําเภอหนองหญ้าปล้อง เป็ นนํ้าพุร้อนที่ ได้จากธรรมชาติ ที่ นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญและ
เดินทางไปแช่น้ าํ นุร้อนเพื่อผ่อนคลาย แต่เมื่อเดินทางไปถึงนํ้าพุร้อนพบว่ายังขาดในเรื่ องของเครื่ องดื่ม และอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ เพราะนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่ไปจะเป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่ ผูส้ ูงวัย ที่ตอ้ งการไปบําบัดร่ างกายด้วยนํ้าพุร้อน
และต้องการบริ โภคอาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพ ผูว้ ิจัยจึ งต้องการพัฒ นาสู ตรอาหารชะลอวัย หรื อ อาหารสุ ขภาพ ที่
นักท่ องเที่ ยวสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุ กช่วงวัย อีกทั้งนี้ ผูใ้ หญ่บา้ นนายบารมี ทัพนาค ยังได้กล่าวว่าใน
อนาคตจะสร้างเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของกระเหรี่ ยง วัฒนธรรมการด้านอาหาร ซึ่ งจะเป็ นการดีในอนาคตที่ มี
คนมาดูงาน หรื อ มาแช่น้ าํ พุร้อน แล้วมีเครื่ องดื่ ม หรื อ อาหารเพื่อสุ ขภาพในการรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวถือเป็ น
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กบั จังหวัดเพชรบุรีได้เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาตํารับอาหารชะลอวัยให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
(2) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 แบบแผนการวิจยั
1. ขอบเขตของเนื้อหาสาระทีศ่ ึกษา(Variable)
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาหารชะลอวัย
เมื่ อ อนุ มู ล อิ ส ระเริ่ ม สะสมในร่ า งกายตามวัย ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เซลล์แ ละกลไกการทํา งานต่ า งๆ ก็ จ ะ
เกิ ด ปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชัน (ความเสื่ อมถอย) จนเป็ นสาเหตุ เชื่ อ มโยงไปสู่ โรคภัยที่ เกิ ด จากการใช้ชี วิต ประจํา
(lifestyle disease) ความชรา เพื่อชะลอความร่ วงโรยรวมทั้งป้ องกันโรคร้ายต่างๆ สิ่ งสําคัญจึงอยูท่ ี่การใช้ชีวิตโดย
ไม่เพิ่มอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระเป็ นประจํา อาหาร
เร่ งความชราและความเสื่ อมถอยของเซลล์ที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่
อาหารที่ทําให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน หลีกเลี่ยงอาหารที่ ปรุ งด้วยนํ้ามันเก่า อาหารหมดอายุ และ
หมัน่ เปลี่ยนนํ้ามันทอดเสมอ
อาหารที่ใส่ สารปรุ งแต่ งมากเกินไป งดเว้นอาหารแปรรู ปที่ใช้วตั ถุกนั เสี ยหรื อสารปรุ งแต่งกลิ่นรส
และอาหารกึ่งสําเร็ จรู ป
อาหารไขมันสู ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันจากสัตว์ในปริ มาณมาก เช่น เนย หรื อมันสัตว์ ควรหัน
มารับประทานไขมันจากพืชแทน
2041

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

อาหารบูดเสีย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อโรคและแบคทีเรี ย ใส่ใจเรื่ องการถนอมอาหาร
อาหารที่มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้ างหรื อมีสารปนเปื้ อน พยายามเลือกรับประทานผัก ธัญพืช
และปลาที่ไม่ปนเปื้ อนสารเคมี หรื ออาหารออร์แกนิก
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการได้ รับสารอาหารทีเ่ หมาะสม
การกินเพื่อสุขภาพที่ดี ควรการกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยคํานึงถึง อาหารหลัก 5
หมู่ (ศรี สมร คงพันธุ์, 2543) ดังนี้
อาหารหมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์จากนม ให้สารอาหารโปรตีนที่
สร้างเสริ มการเจริ ญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
อาหารหมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ ง นํ้าตาล เผือก มัน ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่
ร่ างกาย
อาหารหมู่ที่ 3 ได้แก่ พืชผักต่างๆ ให้สารอาหารวิตามิน และเกลือแร่ สร้างเสริ มภูมิตา้ นทานโรค
ช่วยให้ขบั ถ่ายสะดวก
อาหารหมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ สร้างเสริ มภูมิตา้ นทานโรค
บํารุ งผิวพรรณ ช่วยให้ขบั ถ่ายสะดวก
อาหารหมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมัน หรื อนํ้ามันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารไขมัน ที่ให้พลังงาน และ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
หลักการกําหนดรายการอาหาร
การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสม มีหลักการ ดังนี้
1. ยึดสัดส่วน ปริ มาณ และความหลากหลายในแต่ละวัน
2. ปริ มาณอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่ างกาย โดยยึดนํ้าหนักตามเกณฑ์
3. รายการอาหารไม่ควรซํ้ากันในแต่ละมื้อของวัน
4. ไม่ควรอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง แต่ควรเลือกรับประทานให้ครบปริ มาณและสัดส่วน
5. เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการทําเมนูอาหารชะลอวัย โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจยั เป็ นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ และเพื่อความสดใหม่ของอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
2. การเตรียมสู ตรอาหาร
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร ตํารา ในการคัดเลือกสู ตร ทั้งหมด 12 สูตร โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
เครื่ องดื่ม 3 สูตร คือ 1. นํ้าหน้าใส 2. กล้วยหอมนมสดปั่ น และ 3 เพชรบุรีดีไลท์
อาหารว่าง 3 สูตร คือ 1. ชะพลูน่ามอง 2. สลัดสดชื่น และ 3. ลุยสวน
อาหารจานหลัก 3 สูตร คือ 1 ปลากะพงเสริ มพลัง 2. ข้าวผัดธัญพืชกับปลาแซลมอน และ 3. เส้นสวย
ขนมหวาน 3 สูตร คือ 1. ลําไยเย็น 2. แฮปปี้ พุดดิ้ง และ 3. แมงลักหวานเย็น
3. การคัดเลือกสู ตรทีไ่ ด้ จากผู้เชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจัยได้ทดลองทําทั้ง 12 สู ตร แล้วนําไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหาร จํานวน 5 ท่ าน ได้ทดสอบทางประสาท
สัมผัส พร้ อมทั้งได้ข ้อเสนอแนะ โดยทดสอบด้ว ยวิธีท ดสอบการยอมรั บ (Acceptance test) ใช้ส เกลวัด ระดับ
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ความชอบ 7 ระดับ (7-Point Hedonic scale) จาก 1 (ไม่ชอบ) ถึง 7 (ชอบมากที่สุด) (เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา, 2539, หน้า
122) ประเมินทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้สถิติการค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ผูว้ ิจยั เลือกสู ตรอาหารที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้
ค่าคะแนนเฉลี่ ยความชอบโดยรวมที่ สูงสุ ดอย่างละ 1 เมนู แล้วนํามาพัฒนาปรั บปรุ งแล้วนําไปทดสอบกับกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อไป
4. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เป็ นลักษณะคําถามตัวเลือกจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารชะลอวัย โดยการให้คะแนน
ความชอบ 7 – จุด (7 – point hedonic scaling) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
อาหารชะลอวัย ทั้ง 4 เมนู ที่ ปรั บปรุ งแล้วไปทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 54 คน โดยทําการทดสอบ 3 ซํ้า (ครั้งที่1 จํานวน 18 คน, ครั้งที่ 2 จํานวน 18 คน และครั้งที่ 3 จํานวน 18
คน) เพื่อเป็ นการทดสอบความเที่ยงของสูตรอาหาร โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ
7–Point Hedonic Scaling (1 =ไม่ชอบ และ 7= ชอบมากที่สุด) (เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา, 2539, หน้า 122) โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
ตอนที่ 3 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด จํานวน 3 ข้อ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
5. การตรวจสอบคุณค่ าทางโภชนาการของอาหาร 4 เมนู
ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 4 เมนูที่ได้รับการยอมรับจากผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว โดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients (V 3.1) สถาบันโภชนาการ, 2014.ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นักท่ องเที่ ยวที่ มาเที่ ยวนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัด
เพชรบุรี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 20-60 ปี ขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักท่องเที่ ยวที่ มาเที่ ยวนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัด
เพชรบุรี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 20-60 ปี ขึ้นไป จํานวน 54 คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ
3.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ รายการอาหาร 4 เมนู ได้แก่
เมนูที่ 1 นํ้าเพชรบุรีดีไลน์
เมนูที่ 2 ชะพลูน่ามอง
เมนูที่ 3 ปลากะพงเสริ มพลัง
เมนูที่ 4 แฮปปี้ พุดดิ้ง
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมนูอาหาร
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3.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมาโดยการศึกษาแนวคิดเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และนํามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
งานวิจยั แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน แบบสอบถามแต่ละตอนจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และ
แหล่งข้อมูล ซึ่งเป็ นลักษณะคําถามตัวเลือกจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารชะลอวัย โดยการให้คะแนน
ความชอบ 7 – จุด (7 – point hedonic scaling) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ตอนที่ 3 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสร้างจุดเด่นในด้านอาหาร เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด จํานวน 3 ข้อ
การคํานวณคุ ณค่ าทางโภชนาการโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients (V 3.1). สถาบัน โภชนาการ,
2014. มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปทดสอบทางประสาทสัมผัสกับกลุ่มตัวอย่างโดยมีการอธิ บายถึงขั้นตอนการ
รับประทาน เริ่ มตั้งแต่ เครื่ องดื่ม อาหารว่าง อาหารจานหลัก และขนมหวาน และเมื่อให้ทดสอบอาหารจะมีการให้
ดื่ ม นํ้าเปล่ า และเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ใ นรั บ ประทานทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลต่ อ รสชาติ ข องแต่ ล ะเมนู แล้ว เก็ บ
แบบทดสอบในวันเดียวกัน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เป็ นลักษณะคําถามตัวเลือกจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารชะลอวัย โดยการให้คะแนน
ความชอบ 7 – จุด (7 – point hedonic scaling) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
อาหารชะลอวัย ทั้ง 4 เมนู ที่ ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 54 คน โดยทําการทดสอบ 3 ซํ้า (ครั้งที่1 จํานวน 18 คน, ครั้งที่ 2 จํานวน 18 คน และครั้งที่ 3 จํานวน 18 คน) เพื่อ
เป็ นการทดสอบความเที่ยงของสูตรอาหาร โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 7–Point
Hedonic Scaling (1 =ไม่ชอบ และ 7= ชอบมากที่ สุ ด) (เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา, 2539, หน้า 122) โดยใช้สถิ ติการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
ตอนที่ 3 เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มเส้น ทางการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ โดยสร้างจุ ดเด่ น ในด้านอาหาร เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด จํานวน 3 ข้อ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การพัฒนาตํารับอาหารชะลอวัยให้ เหมาะสมกับนักท่ องเทีย่ ว

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานด้านการยอมรับอาหารของกลุ่มตัวอย่างมี ต่อรายการ เครื่ องดื่ มนํ้า
เพชรบุรีดีไลท์
ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความชอบโดยรวม

คะแนนความพึงพอใจ
6.29±0.58
6.00±0.49
6.23±0.98
6.25±0.88

แปรผล
ชอบมากที่สุด
ชอบมาก
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 1 พบว่าการยอมรับของกลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการเครื่ องดื่มนํ้าเพชรบุรีดีไลท์ ส่วนใหญ่ชอบมาก
ที่สุด คือ ด้านสี (6.29±0.58) ด้านความชอบโดยรวม (6.25±0.88) ด้านรสชาติ(6.23±0.98) และด้านกลิ่น (6.00±0.49)
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการยอมรับอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการอาหารว่าง
ชะพลูน่ามอง
ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

คะแนนความพึงพอใจ
x ± S.D
5.95±0.71
6.15±0.81
6.32±0.12
6.20±0.49
6.25±0.76

แปรผล
ชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 2 พบว่าการยอมรับของกลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการอาหารว่างชะพลูน่ามอง ส่ วนใหญ่ชอบมาก
ที่สุด คือ ด้านรสชาติ (6.32±0.12) ด้านความชอบโดยรวม (6.25±0.76) ด้านเนื้อสัมผัส (6.20±0.49) ด้านกลิ่น
(6.15±0.81) และ ด้านสี (5.95±0.71) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการยอมรับอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการอาหารจานหลัก
ปลากะพงเสริ มพลัง
ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

คะแนนความพึงพอใจ
สี
6.21±0.91
กลิ่น
6.08±0.61
รสชาติ
6.27±0.38
เนื้อสัมผัส
6.36±0.49
ความชอบโดยรวม
6.28±0.36
หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปรผล
ชอบมากที่สุด
ชอบมาก
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการอาหารจานหลักปลากะพงเสริ มพลังส่ วน
ใหญ่ชอบมากที่สุด ด้านเนื้ อสัมผัส (6.36±0.49) ด้านความชอบโดยรวม (6.28±0.36) ด้านรสชาติ (6.27±0.38) ด้านสี
(6.21±0.91) และ ด้านกลิ่น (6.08±0.61) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการยอมรับอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรายการขนมหวานแฮปปี้
พุดดิ้ง
ด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส

คะแนนความพึงพอใจ
สี
6.21±0.95
กลิ่น
6.20±0.61
รสชาติ
6.23±0.55
เนื้อสัมผัส
6.25±0.49
ความชอบโดยรวม
6.29±0.45
หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปรผล
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด
ชอบมากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อรายการขนมหวานแฮปปี้ พุดดิ้งส่ วนใหญ่ชอบมาก
ที่สุด ด้านความชอบโดยรวม (6.29±0.45) ด้านเนื้ อสัมผัส (6.25±0.49) ด้านรสชาติ (6.23±0.55) ด้านสี (6.21±0.95)
และ ด้านกลิ่น (6.20±0.61) ตามลําดับ
2. การส่ งเสริมเส้ นทางการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพโดยสร้ างจุดเด่ นในด้ านอาหาร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มานํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง เพราะเพื่อมาบําบัดร่ างกายในส่วนที่เมื่อยล้าและมา
ผ่อนคลาย คิดเป็ นร้อยละ 63 ในด้านของการบริ การอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 69 ควรมีบริ การอาหารเมื่อมานํ้าพุร้อน
หนองหญ้าปล้อง และพบว่าควรเป็ นอาหารจะต้องสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 60
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6. อภิปรายผล

1. การพัฒนาตํารับอาหารชะลอวัยให้ เหมาะสมกับนักท่ องเทีย่ ว
จากการพัฒนาสู ตรรายการอาหารชะลอวัย ทั้ง 4 เมนู คื อ เครื่ อ งดื่ ม นํ้าเพชรบุ รี ดี ไ ลท์ ได้รั บ คะแนน
ความชอบอยูใ่ นระดับชอบมากที่สุดเพราะมีกลิ่นหอมของนํ้าตาลโตนดที่ได้มาจากอําเภอ บ้านลาด ที่มีชื่อเสี ยง
เรื่ องนํ้าตาลโตนด อาหารว่างชะพลูน่ามอง ได้รับคะแนนความชอบอยูใ่ นระดับชอบมากที่ สุดเพราะมีกลิ่นหอม
ของใบชะพลู เนื้ อหมูที่ผสมกับกุ้งมีความนุ่ มนวล ไม่แข็งกระด้าง อาหารจานหลักปลากะพงเสริ มพลัง ได้รับ
คะแนนความชอบอยูใ่ นระดับชอบมากที่สุด เพราะซอสใบโหระพาการรสชาติที่กลมกล่อม ปลาสุ กกําลังดี ไม่มี
กลิ่นคาวของปลา และขนมวานแฮปปี้ พุดดิ้ง ได้รับคะแนนความชอบอยูใ่ นระดับชอบมากที่ สุด เพราะพุดดิ้งมี
ความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง และมีความหอมของกล้วยหอมที่เคลือบนํ้าผึ้ง และมีรสชาติไม่หวานเกินไป
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริมเส้ นทางการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ โดยสร้ างจุดเด่ นในด้ านอาหาร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มานํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง เพื่อมาบําบัดร่ างกายในส่วนที่เมื่อยล้าและมาผ่อน
คลาย จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ในด้านของการให้บริ การอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 69 พบว่า ควรร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพในการให้บริ การ และพบว่าร้อยละ 60 ควรเป็ นอาหารที่ใช้วตั ถุดิบของท้องถิ่น และเป็ นอาหารสุขภาพ
และพบว่าข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวได้มาจากอินเตอร์เน็ตและแผ่นพับ คิดเป็ นร้อย
ละ 59 เพื่อให้เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวผูว้ จิ ยั จึงมีการจัดทําแผ่นพับแนะนําเมนูอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ไว้
ที่จุดประชาสัมพันธ์ของนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ซึ่งสอดคล้องกับนายบารมี ทัพนาค ผูใ้ หญ่บา้ นได้กล่าวว่าใน
อนาคตจะสร้างเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ วิถีชีวติ ของกระเหรี่ ยง วัฒนธรรมการด้านอาหาร ซึ่งจะเป็ นการดีในอนาคตที่มี
คนมาดูงาน หรื อ มาแช่น้ าํ พุร้อน แล้วมีเครื่ องดื่ม หรื อ อาหารเพือ่ สุขภาพในการรับรองกลุ่มนักท่องเที่ยวถือเป็ น
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กบั จังหวัดเพชรบุรีได้เป็ นอย่างดี

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมี การศึ กษาเมนู อ าหารให้มีค วามหลากหลายมากกว่านี้ และควรศึ กษาเป็ นมื้ อ อาหารเช้า
กลางวัน และเย็น
(2) ควรมีการใช้สมุนไพร อาทิ หญ้าหวาน เข้ามาทดแทนนํ้าตาล หรื อใช้สารทดแทนความหวานแทนการ
ใส่น้ าํ ตาลทราย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อให้สะดวกในการเดินทางและอาจซื้ อเป็ นของฝากได้อีกด้วย เป็ นการ
เพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
(2) ควรมีการศึกษาในระยะยาวกับกลุ่มตัวอย่างถึงผลการบริ โภคอาหารแล้วส่งผลต่อสุ ขภาพอย่างไร
โดยร่ วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อศึกษาเชิงลึกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านโภชนาการ
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งานวิจยั ฉบับนี้ สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจยั
และส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ดร.อัจฉริ ยะกูล พวงเพ็ชร์ อาจารย์โสมรัศมิ์ กลํ่ากล่อมจิตร์ อาจารย์ดร.เวธกา เช้า
เจริ ญ อาจารย์สุธิดา ทองคํา อาจารย์เขมชุดา วงศ์ผาติกร อาจารย์วชั ริ นทร์ สุ ขสนาน และ อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย
ที่ให้คาํ ปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ในการทําวิจยั เป็ นอย่างดี ผูใ้ หญ่บา้ นนาย
บารมี ทัพนาค ที่ ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับนํ้าพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ผูว้ ิจยั รู ้สึกทราบซึ้ งในความกรุ ณา และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574
NATIONAL AVIATION INDUSTRY
DEVELOPMENT STRATEGY 2016 - 2031
ณัฐธยาน์ อัศวแสงรัตน์
อาจารย์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีขนาดใหญ่มาก ประเมินว่ามีมูลค่าไม่ต่าํ กว่าปี ละ 4-5 แสน
ล้านบาท เติบโตรวดเร็ วแบบก้าวกระโดด ผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การที่ สนามบินทั้งภายในประเทศและสนามบิน
นานาชาติระหว่างประเทศ ก็มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นถึงปี ละ 80-90 ล้านคน ในขณะที่ทิศทางของธุรกิจการบินในประเทศ
ไทยยังไม่มีความชัดเจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574 มีวตั ถุประสงค์ (1)
เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประเทศไทยที่จะเป็ นผูน้ าํ อุตสาหกรรมการบินในอาเซี ยน (2) เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community) ซึ่งจะก่อให้เกิด การเปิ ดเสรี ทางการบิน (Open Sky) ประเทศไทย มีขอ้ ได้เปรี ยบด้านทําเล ที่ต้ งั ที่เป็ น
จุดศูนย์กลาง ทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลาง ด้านการบิน
ของภูมิภาค โดยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง ซึ่งจะเป็ นการดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการลงทุน เพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน
คําสําคัญ: องค์ประกอบอุตสาหกรรมการบิน, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน, นโยบายการเปิ ด
เสรี ทางการบิน

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

จากผลการศึกษารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องบินรายใหญ่ของโลก
ทั้งบริ ษทั แอร์ บสั และบริ ษทั โบอิ้ง ต่างมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก จะมีการเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมการบินสูงที่สุดในโลกโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเครื่ องบินคิดเป็ นร้อยละ 40 ของโลกภายในปี พ.ศ.
2576 การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่ เกิ ดขึ้นปลายปี พ.ศ. 2558
นั้น จะทําให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรี ข้ ึน เนื่ องจาก
ความได้เปรี ยบทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ซึ่ งการที่ประเทศไทยได้รับเป็ นประเทศผูป้ ระสานงานหลัก
ในสาขาการท่องเที่ ยวและการบิ น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของ
การท่องเที่ยว และศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ อุตสาหกรรมการบินนั้นเป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายภาค
ส่ วน เช่ น การศึ กษา การส่ งเสริ มการลงทุน สิ ่ ง แวดล้อ ม การอุต สาหกรรม นโยบายด้า นความมัน่ คง การ
ประกัน ภัย ความปลอดภัย ที ่เ กี ่ย วพัน กับ สถาบัน การบิ น ระหว่า งประเทศ การกํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการบิ นของชาติจาํ เป็ นต้องพิจารณาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องให้ครบถ้วน
ตามมติ ครม. เมื่อ 27 มีนาคม 2558 เรื่ องกําหนด แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
ของไทย พ.ศ.2558-2565 และแผนปฏิบตั ิการด้านคมนาคมขนส่ งระยะเร่ งด่วน พ.ศ.2558 (Action Plan) กระทรวง
คมนาคม ใช้เป็ นแผนยุทธศาสตร์ หลัก และแผนอื่นส่ วนใหญ่ในการกําหนดทิ ศทางการขนส่ งของประเทศ แต่ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิ การด้านการคมนาคมทางอากาศ คณะกรรมาธิ การการ
คมนาคม สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ จึงได้พิจารณาศึกษา สอบสวน และติดตามปั ญหาด้านการคมนาคมทางอากาศ
ของไทย พบว่าปั จจุบนั ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ ด้านการคมนาคมขนส่ งทางอากาศ
อย่างน้อย 6 แผน ที่ จดั ทําขึ้นโดยหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งปั จจุบนั มีความไม่ทนั สมัยและมีทิศทางการ
พัฒนาที่ไม่ประสานสอดคล้องกันเพื่อให้มีการเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเป็ นผูน้ าํ ด้าน
อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอย่างเป็ นเอกภาพ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศฯ จึงเห็นควรให้มี
การตั้งคณะทํางานของคณะอนุ กรรมาธิ การด้านการคมนาคมทางอากาศฯ เพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ที่มี
มาก่อน และเสริ ม ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายรั ฐ บาลปั จ จุ บัน จัด ทํา เป็ นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ และนําเสนอรัฐบาลเพื่อใช้เป็ นข้อมูลกําหนดทิศทางการบริ หารจัดการ
ของภาครัฐและเอกชนให้มีทิศทางพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประเทศไทยที่จะเป็ นผูน้ าํ อุตสาหกรรมการบินในอาเซียน
(2) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ
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3. หัวข้ อ (1)

องค์ ประกอบทีส่ ่ งผลต่อประเทศไทย ที่จะเป็ นผูน้ าํ อุตสาหกรรมการบินในอาเซียน ด้วยเครื่ องมือ SWOT
Analysis การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1) ประเทศไทยมี ทาํ เลที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เปรี ยบเป็ นประเทศที่ อยู่ศูนย์กลาง (Center) ของกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน โดยสามารถเดิ นทางไปยังเอเชี ยเหนื อตะวันออกกลางออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ โดยใช้เวลาน้อยเมื่อ
เทียบกับ ตําแหน่งที่ต้ งั บริ เวณอื่นๆ ในโลก
2) ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางในด้านการท่องเที่ยว
3) มีสนามบินนานาชาติที่ได้มาตรฐานและมีขีดความสามารถสูงทั้งสําหรับการขนส่งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า
4) ประเทศไทยมี ท้ ัง สายการบิ น แห่ ง ชาติ สายการบิ น เอกชนและสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า ที่ ส ามารถ
ให้บริ การ ได้ครอบคลุมทุกระดับและครอบคลุมทุกความต้องการของผูโ้ ดยสาร
5) หน่ วยงานรั ฐที่ รับผิดชอบอยู่ในกระทรวงคมนาคมทั้งหมดทําให้โครงสร้ างของสาขาขนส่ งทาง
อากาศ ไม่ซบั ซ้อน (ทอท., บวท., บกท. และ สบพ.)
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1) ท่าอากาศยานในภูมิภาคหลายแห่งยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
2) จากผลความสํารวจความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ที่นงั่ ผูโ้ ดยสารและระบบสาระบันเทิงบนเครื่ องบินของ
IATA GAP พบว่าลูกค้ามี ความพึงพอใจอยู่ในระดับตํ่าเนื่ องจากผลิ ต ภัณฑ์ต่างๆ และระบบสาระบันเทิ ง บน
เครื่ องบิน มีสภาพค่อนข้างเก่า
3) กฎระเบี ยบและขั้นตอนทางราชการที่ ไม่เอื้ อต่อสภาพการแข่งขันของการขนส่ งทางอากาศ เช่ น
ขั้นตอน และเอกสารในการนําเข้า-ส่งออกสิ นค้าทางอากาศมีความยุง่ ยากซับซ้อน
4) อัตราค่าบริ การขนส่งสิ นค้าทางอากาศที่ประเทศไทยคิดสูงกว่าสิ งคโปร์มาก
5) ความซํ้าซ้อนของหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ อย่างเดี ยวกันเช่ นการเก็บค่าธรรมเนี ยมมี หลายหน่ วยงาน
การจัดเก็บขาดประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บ เปรี ยบเทียบกับประเทศสิ งคโปร์
6) ต้นทุนการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมและค่าแรงมีแนวโน้มสูงกว่าของประเทศเพื่อนบ้านทําให้ ไม่
สามารถแข่งขันได้ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
7) การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการให้บริ การการขนส่ งทางอากาศไม่ได้แยกออกจากกันอาจ
ก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังเช่ นด้านโทรคมนาคมมี หน่ วยงานด้านนโยบาย คื อ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารส่ วนการกํากับดูแลคือคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติซ่ ึ งถือเป็ นหลักการที่ถูกต้อง
ที่ควรนํามาใช้ในสาขาขนส่งเช่นกัน
8) การขนส่งทางอากาศขาดการเชื่อมโยงกับการเดินทางและขนส่งรู ปแบบอื่นๆโดยเฉพาะท่าอากาศยาน
ในภูมิภาคไม่มีบริ การรถโดยสารสาธารณะที่มีความสะดวกและมีตารางเวลาแน่นอนและราคาเป็ นธรรม
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โอกาส (Opportunities)
1) การเปิ ดตลาดการบินเสรี ในอาเซี ยนกระตุน้ ให้มีโอกาสการบินเพิ่มขึ้นทั้งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า และเปิ ด
โอกาสให้ผปู ้ ระกอบการจากประเทศไทยสามารถไปดําเนิ นธุรกิจการบินในประเทศสมาชิกได้ เป็ นการขยายตลาด
ให้กบั ธุรกิจสายการบิน และการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
2) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ด้านการขนส่ง
3) การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศจี นและประเทศอิ นเดี ยซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ จะเพิ่มปริ มาณการ
เดินทาง และการขนส่งทางอากาศในอนาคต
4) การเพิ่ ม ความนิ ย มในการเดิ น ทางภายในประเทศและภายในภู มิ ภ าคด้ว ยสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า
ให้บริ การเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ
5) การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้คาดการณ์วา่ ในอีก
10 ปี ข้างหน้าจะมีนกั ท่องเที่ยวในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ 387 ล้านคน
6) การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยีทาํ ให้ผูโ้ ดยสารสามารถเข้า ถึ งข้อ มูล การบิ นได้ง่ า ยทํา ให้สายการบิ น
มีค่าใช้จ่าย ในการออกบัตรโดยสารลดลงค่าโดยสารจึงมีราคาถูกลงและมีการเดินทางเพิ่มขึ้น
ข้ อจํากัด (Threats)
1) มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทัว่ โลกโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปจะทําให้ตน้ ทุน ของ
การเดินทางและขนส่ งระหว่างประเทศทางอากาศสู งขึ้นโดยในปี พ.ศ.2555 EU จะเก็บ Carbon Tax จากสายการ
บิ นไทยซึ่ งมีการปล่อยก๊าซ Co2 ถึง 700,000 ตัน เป็ นมูลค่าปี ละประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ในเที่ ยวบิ นที่ไปยัง

ประเทศ EU 27 ประเทศซึ่ งผูโ้ ดยสารจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ร่วมกัน นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐหรื อ
ในกระทรวงคมนาคมยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิ รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่ อง Carbon Tax ที่เกิดจากภาคการขนส่ง
2) การขนส่งทางอากาศมีความอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งจากปั ญหาสงคราม ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองการก่อการร้ายสากลโรคระบาดปั ญหาความไม่สงบในประเทศ
3) เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ้นทําให้เครื่ องบิ นรุ่ นใหม่สามารถทําการบิ นได้ไกลขึ้นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
เส้นทางการบินของสายการบินต่างๆ อาจทําให้ประเทศไทยเสี ยความเป็ นศูนย์กลางการบิน
4) การแข่งขันของธุรกิจสายการบินอันเนื่องมาจากการเติบโตและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกภายใต้
นโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้าขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) เป็ นแรงผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์
การเปิ ดเสรี ทางการบิ นในทั่วภู มิ ภาคของโลก ส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงและการแข่ ง ขัน อย่า งรุ น แรง ทั้ง ใน
อุตสาหกรรม การบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
5) การแข่งขันทางด้านธุรกิจของสายการบินต้นทุนตํ่าจากต่างประเทศ
6) การพัฒนารถไฟความเร็ วสู งซึ่ งเป็ นโครงการในอนาคตอาจส่ งผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งผูโ้ ดยสารของ
การเดินทาง ทางอากาศ
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งทางอากาศใช้งบประมาณสู ง เช่นการก่อสร้างท่าอากาศยาน
การจัดซื้อฝูงบิน
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ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบิน
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน โดยผูป้ ระกอบการ มี แผนงานเชิ งรุ กมากขึ้ น
ในการจัดทําการประกันความเสี่ ยงราคานํ้ามัน (Jet Fuel Price Hedging) ดําเนินการให้มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
น้ามัน (Fuel Surcharge) ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งได้มีการบริ หารจัดการนํ้ามันคงคลัง (Fuel Stock Management)
และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการการใช้นา้ มันเชื้อเพลิง (Fuel Management)ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบการใช้นโยบาย
Natural Hedging คื อ การจั ด ให้ ร ายจ่ า ยเป็ นเงิ น สกุ ล เดี ย วกั บ รายได้ ม ากที่ สุ ด แล้ว บริ หารกระแสเงิ น สด
โดยจัดการแลกเปลี่ยนเงิ นคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็ นเงิ นสกุลเงิ นหลัก 4 สกุล คือ เงิ นสกุลเหรี ยญสหรั ฐ
ยู โ ร เยน และบาท จาก Correlation ระหว่ า งสกุ ล เงิ น ต่ า งๆ กั บ 4 สกุ ล เงิ น หลัก เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ หาร
จัดการเงินคงเหลือให้สอดคล้องกับสกุลเงินที่เป็ นค่าใช้จ่ายหลักผูป้ ระกอบการ
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย โดยพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ ดว้ ยการนําเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใช้ในการแปลงอัตราดอกเบี้ ย จากอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวมาเป็ น
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มาตรฐานการบินของประเทศไทย
การขนส่ งทางอากาศอยูภ่ ายใต้ระเบียบเงื่ อนไขหลายประการและมีมาตรฐานการกํากับดูแลที่เข้มงวด
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่ องจากความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น จาก
ข้อผิดพลาดต่างๆ และอาจนําไปสู่ ความเสี ยหายที่ ร้ายแรงเป็ นวงกว้างต่อผูโ้ ดยสาร สิ นค้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน
สาธารณชน อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวต่อความมัน่ คงของแต่ละประเทศอีกด้วย
มาตรฐานด้านการบินในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่ งกํากับดูแลโดยกรมการบินพลเรื อน ของ
ประเทศนั้นๆ และยังมีองค์กรระดับสากลที่ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวางกฎระเบี ยบข้อบังคับกําหนดมาตรฐาน และวิธี
ปฏิบตั ิที่ใช้ในกิจการการบินระหว่างประเทศครอบคลุมดูแลตั้งแต่มาตรฐานความปลอดภัยในการออกแบบ และ
ผลิตอากาศยาน การทําการเดินอากาศ บุคลากร และมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
ในปั จจุบนั มีมาตรฐานด้านการบินของ 4 องค์การที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่
1) องค์ก ารการบิ น พลเรื อนระหว่า งประเทศ International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็ น
ทบวงการชํานาญพิเศษ (Special) ของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2487 เพื่อเป็ นหน่วยงานกลาง ระหว่างประเทศ
ภาคีสมาชิ กในการออกกฎระเบี ยบและมาตรฐานข้อปฏิ บตั ิดา้ นการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ ส่ งเสริ มและ
พัฒนาการบิน ท่าอากาศยาน ความปลอดภัยในการบิน และเครื่ องอํานวยความสะดวก ในการเดินอากาศ สําหรับ
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ โดยในปั จจุบนั มีประเทศสมาชิกกว่า 191 ประเทศ อ้างถึงเว็บไซต์ขององค์การ
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (www.icao.int)
มาตรฐาน ICAO ถือเป็ นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการทําการเดินอากาศและการรักษามาตรฐาน ด้าน
ความปลอดภัยในการขนส่ งทางอากาศ กรมการบิ นพลเรื อนประเทศภาคีจะต้องนํามาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
ตามภาคผนวกทั้ง 18 ผนวก เป็ นหลักนําไปปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดและมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการบินของทัว่ โลก ซึ่ง ICAO จะมีการเรี ยกประเมินตรวจสอบกรมการบินพลเรื อนแต่ละประเทศใน
ทุกรอบ 6 ปี เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าประเทศต่างๆ ยังคงรักษามาตรฐานได้ดี
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การถูกตรวจสอบจากมาตรฐานสากล
1) กรมการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (Department of Civil Aviation : DCA) ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
กํากับดูแล(Regulator) ด้านกฎหมายการบิ น ได้รับการตรวจสอบจากองค์การ การบิ นพลเรื อoระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) ภายใต้โ ครงการกํา กับ ดู แ ล ความปลอดภัยสากล (Universal
Safety Oversight Audit Program : USAOP) ตามแนวทางการเฝ้าตรวจตรา อย่างต่อเนื่ องทุd 6 ปี (Continuous Monitoring
Approach : CMA) ซึ่ งมีผลการประเมินค่าความขาดประสิ ทธิ ภาพ ในการดําเนิ นงาน ผูต้ รวจสอบจาก ICAO ได้
รายงานผลการพบข้อบกพร่ องที่เป็ นนัยสําคัญต่อความปลอดภัย ด้านการบินพลเรื อน (Significant Safety Concern
: SSC)รวมถึงข้อบกพร่ องอื่นๆ อีกหลายประการ อันอาจส่งผลกระทบรุ นแรงต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรื อนของ
ประเทศไทย และให้ดาํ เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในกรอบ 90 วัน ภายหลังจากวันที่รับทราบผลการตรวจอย่าง
เป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ICAO ได้ประกาศติดสัญลักษณ์
ธงแดงหน้าชื่ อของประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ แสดงสถานะว่าเป็ นประเทศที่ กาํ ลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปั ญหา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางการบินเพื่อแสดงผลว่าประเทศไทยยังไม่ผา่ นการพิจารณาของ ICAO
2) สํานักงานบริ หารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (Federal Aviation Administration : FAA) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี 2501 เพื่อกํากับดูแลการขนส่ งทางอากาศภายใต้น่านฟ้าของสหรัฐอเมริ กาทําหน้า ตรวจสอบ กรมการ
บินพลเรื อนของประเทศที่มีสายการบินเดินทางเข้าสหรัฐอเมริ กาว่า ได้ผ่านการออกใบอนุญาตและกํากับดูแล รักษา
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินภายใต้โครงการ) International Aviation Safety Assessment (IASA โดยทํา
การตรวจสอบเฉพาะตามภาคผนวกที่ 1, 6, 8 ว่าเป็ นไปตาม Federal Aviation Regulation (FAR) ซึ่ งเป็ นระเบียบ
ของ FAA หรื อไม่หาก FAA พบว่าประเทศใดไม่ได้มาตรฐาน FAA หรื อบกพร่ องในการรั กษามาตรฐาน ด้านความ
ปลอดภัย อาจพิจารณาระงับหรื อเพิกถอนใบอนุญาตไม่ให้สายการบินนั้นเดินทางเข้าสหรัฐอเมริ กาได้
นอกจากสหรัฐอเมริ กาแล้วก็ยงั มีประเทศอื่นๆ ที่ ใช้มาตรฐานการบิ น FAA เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่ งมี
แผนการเปลี่ ยนชื่ อจาก Directorate General of Civil Aviation เป็ น Civil Aviation Authorities ที่ ใช้ข ้อกําหนด ตาม
มาตรฐานของ FAA ในการกํากับดูแลการบินพลเรื อนในน่านฟ้าของประเทศอินเดีย
มาตรฐานการบินของ FAA มีการปรับให้เข้มงวดมากขึ้นกว่ามาตรฐานของ ICAO ในหลายด้าน เช่น ใน
ส่ วนของออกใบอนุญาตนักบินพาณิ ชย์ตรี (CPL) ตามภาคผนวกที่ 1 ของ ICAO กําหนดให้ผขู ้ อใบอนุญาต ต้องมี
ชัว่ โมงอย่างน้อย 200 ชม. ขณะที่ FAA กําหนดจํานวนชัว่ โมงบิ นขั้นตํ่าที่ 250 ชม. ซึ่ งทําให้สายการบิ นหลายๆ แห่ ง
จําเป็ นต้องส่งบุคลากรด้านการบินของตนไปเรี ยนและสอบใบอนุญาตของ FAA เพื่อทําการบินในสหรัฐอเมริ กา
3) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่ งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 EASA เป็ นองค์การที่ถ่ายโอนการกํากับดูแลในส่วนของการออกแบบ การผลิต และการซ่อม
บํารุ งมาจาก (Joint Aviation Authorities : JAA)ทั้งนี้ มาตรฐาน EASA เป็ นมาตรฐานที่มีการบังคับใช้ กว่าร้อยละ
70 ของโลก โดยนอกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วยังมีประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ที่ให้การ
ยอมรับมาตรฐาน EASA เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของ EASA คือการดําเนินการให้มีกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศ ที่เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกันของสหภาพยุโรป โดยกฎและการดําเนิ นการของ EASA มี ผลบังคับทางกฎหมาย สําหรั บ
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ประเทศสมาชิกและทําการตรวจสอบเครื่ องบินเข้าน่านฟ้าของประเทศสมาชิก ซึ่ งสายการบิน หรื อประเทศที่ไม่
ผ่านการประเมินอาจถูกพิจารณางดเว้นการบินเข้าน่านฟ้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้
EASA ทําการตรวจสอบเช่นเดียวกับ FAA ภายใต้โครงการที่ เรี ยกว่า (Safety Assessment of Foreign
Aircraft; SAFA)โดยทําการตรวจสอบเฉพาะตามภาคผนวก 1, 6, 8 ของอนุ สัญญาชิ คาโก ว่าได้มาตรฐานต่างๆ
ของ EASA ที่เรี ยกว่า (Joint Aviation Regulation : JAR) หรื อไม่ โดยมาตราของ EASA ถูกกําหนดมาสอดคล้อง
กับมาตรา FAR ของ FFA ซึ่งมีมาก่อน แต่อาจมีการปรับปรุ งเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นและรัดกุมยิง่ ขึ้น
เมื่ อเที ยบกับ ICAO หรื อ FAA เช่ น License Aircraft Engineer ที่ จะลงชื่ อรับรองความปลอดภัยของเครื่ องบิ น
ก่อนที่ เครื่ องบิ นจะทําการบิ นเข้าสู่ สหภาพยุโรปจะต้องเป็ นนายช่างที่ ถือใบอนุ ญาตตามมาตรฐาน EASA หรื อ
EASA Part 66 โดยเฉพาะเท่านั้น
4) สมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association : IATA)
เป็ นองค์ ก ารความร่ วมมื อ ระหว่ า งประเทศที่ ด ํ า เนิ น งานโดยเอกชน มี ส มาชิ ก มากกว่ า 140 ประเทศ
240 สายการบิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2488 โดยมีบทบาทหลักในการส่ งเสริ มความปลอดภัยด้านการขนส่ งทางอากาศ
เช่น อํานวยความสะดวกในการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า ออกนโยบายเรื่ องการจัดจําหน่ ายตัว๋ การตรวจสอบ
สัมภาระและการดูแลเอกสารให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก
สายการบิ น หรื อ องค์ก รที่ อ ยู่ใ นสมาคม IATA จะได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ จากการเป็ นสมาชิ ก
โดยหนึ่ งในสิ ทธิ ประโยชน์เหล่านั้น คือ การฝึ กอบรมพนักงาน ซึ่ งสมาคมมีการจัดทําหลักสู ตรที่สอดคล้องกับ
การดําเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ พร้อมทั้งได้มอบหมายและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของ IATA ในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก เช่ น สมาคมตัวแทนขนส่ ง สิ นค้าทางอากาศไทย (TAFA)เปิ ดให้บริ การหลักสู ตร Basic Cargo Tariff
หลักสูตร Dangerous Good Regulation และหลักสูตร English for Air Businessเป็ นต้น
(ที่มา : SMC Analysis รายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report, สถาบันการบินพลเรื อน)

4. หัวข้ อ (2)

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ ซึ่ งมี กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของชาติ ตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Economic Community) ด้วยบทบาทในเวทีอาเซี ยน ประเทศไทย
ได้รับเกียรติให้เป็ นผูน้ าํ ดําเนินนโยบายอาเซียน ด้านการท่องเที่ยว และการบิน ซึ่งจะมีการเปิ ดเสรี ทางด้านการบิน
ในอาเซี ยน (Open Sky) อีกทั้งความได้เปรี ยบของประเทศไทยในเรื่ องที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ รัฐบาลจึ งได้กาํ หนด
นโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน นโยบายที่จะขยายสนามบินสุ วรรณภูมิในระยะที่ 2 การพัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาให้เป็ นสนามบินพาณิ ชย์แห่งที่ 3 เพราะมีพ้ืนที่ใช้สอยและทําเลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมอยูแ่ ล้ว
และมีความเหมาะสมหลายด้าน เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมการซ่อมบํารุ ง และผลิต
ชิ้นส่ วนอากาศยานนําไปสู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินอู่ตะเภาภายใต้แรงกดดันด้านงบประมาณ
อย่างจํากัด เพราะต้องจัดสรรไปพัฒนาด้านการขนส่ งทางอื่นด้วยเพื่อรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อี กทั้งยังมี แรงกดดันด้านข้อกฎหมายการบิ นสากล ICAO ได้เข้ามาตรวจสอบและพบข้อบกพร่ องหลายด้าน
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ทําให้เป็ นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิ น แต่ก็มีความสําคัญและเร่ งด่วนที่
รัฐบาลจําเป็ นต้องดําเนินการต่อไป (ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559 - 2574)
กรอบแนวคิดตามกฎหมาย
มี พ ระราชบัญ ญัติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับ ล่ า สุ ด 2561) ที่ ก ํา ลัง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ ทัน สมัย
ตามกฎหมายการบิ นสากล (ICAO) และกฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อ ง อาทิ กฎหมายการลงทุ น กฎหมายแรงงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการขนส่ ง และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างพันธกิจและภารกิจของกระทรวงคมนาคม
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล คสช. ด้านเศรษฐกิจและสังคม นโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
และยุทธศาสตร์ กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับด้านการบิน รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน
โครงการ กิจกรรม รวมถึงผลงานการวิจยั เอกสารรายงานทางวิชาการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน
แนวคิดยุทธศาสตร์
ใช้หลักคิ ดเชิ งระบบ ตัวแบบการจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management)การปฏิ บตั ิ ตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม หลักการของ Balance Score-cardมุมมองสี่ ดา้ นอย่างสมดุลแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. ความ
เชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ หลักการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ และการจัดการผลการ
ปฏิ บัติ ง าน (Corporate Performance Management) การจัด การความเสี่ ย ง (Risk Management)การจัด ลํา ดับ
ความสําคัญและความเร่ งด่วน รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนและสิ่ งแวดล้อม
องค์ ประกอบยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติซ่ ึ งมีที่มาจากองค์ประกอบเชิงประจักษ์ตามนิ ยาม
ความหมาย หลักการแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบิน(Aviation Industry Supply Chain
Management) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสําคัญ (Aircraft Industry, Airline Industry, Airport Industry) และ 8 หน่วยงาน
รัฐเจ้าภาพ (บพ. / บกท. / บวท./ ทอท. / สบพ. / ทอ. / ทร./ TAI.)

5. สรุ ป

ประเทศไทยมีองค์ประกอบที่เป็ นจุดแข็ง ด้านศักยภาพทั้งทําเลที่ต้ งั และบุคลากรในการผลักดันประเทศ
ให้เป็ นศูนย์กลางการบินในอาเซี ยนแต่ตอ้ งมุ่งมัน่ ตั้งใจทําอย่างจริ งจัง ทั้งนี้ การเป็ นศูนย์กลางการบินในอาเซี ยน
มีหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง หลายหน่ วย เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI) และสถาบันการศึ กษาต่างๆ จึ งจําเป็ นที่ ตอ้ งร่ วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมการบินของชาติ และแผนปฏิบตั ิการของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ไทยเป็ นผูน้ าํ ของภูมิภาคอาเซียน
กําหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักที่ วัตถุประสงค์ตวั ชี้วดั หน่วยรับผิดชอบหน่วยเกี่ยวข้องกลยุทธ์ยอ่ ย โดย
กํา หนดวิสัย ทัศ น์ คื อ ประเทศไทยเป็ นผูน้ ํา ด้า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ในอาเซี ย น (Thailand is The Leader of
Aviation Industry in ASEAN) และประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 7 ประเด็น ได้แก่
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1. ยกระดับมาตรฐาน กฎหมายการบิน ให้ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมการบิน
2. ยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพความปลอดภัย (Safety and Quality) และมาตรการการรั กษาความปลอดภัย
(Security) ให้ได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมัน่ ในอุตสาหกรรมการบิน
3. ส่งเสริ มและพัฒนาการเป็ นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านการบินในอาเซียน
4. ส่งเสริ มและพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดการห้วงอากาศเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน
5. ส่งเสริ มและพัฒนาการเป็ นศูนย์กลางการผลิต และการซ่อมบํารุ งอากาศยานในอาเซียน
6. มีความพร้อมในการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินชั้นนําแห่งหนึ่งในอาเซียน
7. อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย มีบทบาทนําในการรักษาสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก

6. ข้ อเสนอแนะ

การดําเนินการ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ ความเชื่ อมโยง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
6.1 การดําเนินการ (Operation)
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลเพื่อบ่งชี้ความก้าวหน้าความสําเร็ จในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ โดยเที ยบกับการเป้ าหมายในแต่ละปี งบประมาณ และเปรี ยบเที ยบกับค่าอ้างอิ ง (Benchmarking)
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับเชิ งยุทธศาสตร์ ที่ สําคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์หลัก ตลอดจนสามารถใช้ในการเปรี ยบเทียบกับอ้างอิง (Benchmarking) โดยเฉพาะในการเปรี ยบเทียบ
กับประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน จากแหล่งข้อมูลเปิ ดและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Airbus และ Boeing ซึ่ งจะเป็ น
ข้อมูลในการตัดสิ นใจในการปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ทั้งนี้ /ให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ เพื่อดําเนินการ
ยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ และบูรณาการหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานซึ่งกันและกัน
2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ ตามกรอบเวลา
ที่ รัฐบาลกําหนด เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงานองค์กรเจ้าของงานหลัก (Owner) และหน่ วยงานสนับสนุน
(Supporter) .ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ที่กาํ หนด เพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จัดทํารายงานสรุ ปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
6.2 การติดตาม (Monitor)
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ คือการ
ประเมินว่ามีการนําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งเพียงใด ได้ผลเป็ นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถ
วัดความสัมฤทธิ์ ผลของแผนยุทธศาสตร์ ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็ นสมมติฐาน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้
จํา เป็ นต้อ งประเมิ นผลการปฏิ บัติงานในแต่ล ะแนวทางการพัฒ นาก่ อ น เพื่ อ นํา ไปสู่ ก ารวัดความสําเร็ จของ
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ยุทธศาสตร์ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการพัฒนาไปในแนวทางใดบรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ และเป้ าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ หรื อไม่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงต้องติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ ปีให้ได้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง อันจะนําไปสู่ บทสรุ ปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
ที่เกิดขึ้น
6.3 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ จําเป็ นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน(Standard
criteria) และตัวชี้วดั (Indicators) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็ นระบบ มีมาตรฐานและ
เป็ นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาํ คัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ โดยกําหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผล และการใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิ นของชาติ ได้แก่ 1) การใช้แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์
มีแบบสอบถาม 3) การสังเกตหรื อการสนทนากลุ่ม
6.4 ความเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ต้ องมีตัวชี้วัดเชิง
ผลสัมฤทธิ์
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ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร และศึกษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ น
ของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ระกอบการ
ในจังหวัดประจวบคี รีข นั ธ์ จํานวน 394 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูล และใช้
ค่าสถิ ติ ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แก่ ค่ าสถิ ติ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิ ติ t - test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย –
เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรอยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึ กษา ประเภทของการประกอบการ รายได้จากการประกอบการต่อเดื อน และระยะเวลาในการ
ประกอบการ พบว่า รายได้จากการประกอบการต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบการที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร แตกต่างกัน ตลอดจน
การรับรู ้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การค้าชายแดนไทย - เมียนมา, ความคิดเห็น, จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร, ผูป้ ระกอบการ

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
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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

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open Economy) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะการค้าและ
การดํา เนิ น นโยบายทางเศรษฐกิ จ จะมี ผ ลต่ อ รายได้ข องประชาชาติ ในแต่ ล ะประเทศโดยตรง ดัง นั้น การมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ที่ ดี กับ ระบบเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ทั่วโลก จะช่ วยให้กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ มี ก ารพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อ ง
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับการค้าระหว่างประเทศในฐานะกลไกการพัฒนาไปสู่ความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ ว โดยการค้าระหว่างประเทศอีกรู ปแบบ
หนึ่งที่มีการดําเนินกิจกรรม มาอย่างยาวนานของประเทศไทย คือ การค้าชายแดน
ประเทศไทยนับได้ว่ามี ศกั ยภาพสู งในการทําการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยพิจารณาจาก
สภาพที่ต้ งั ทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศที่เป็ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และมีอาณาบริ เวณ
ติดต่อกับ 4 ประเทศ ซึ่ งมีกิจกรรมการค้าชายแดนอย่างเป็ นรู ปธรรม อันได้แก่ กัมพูชา ส.ป.ป.ลาว เมียนมา และ
มาเลเซี ย ส่ งผลให้ประเทศไทยสามารถสร้ างความได้เปรี ยบของสิ นค้าไทยในตลาดประเทศเพื่ อนบ้าน อันเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคภายในประเทศไทย และเป็ นโอกาสในการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดโลก โดยประเทศ
ไทยมีจุดผ่านแดนที่ มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 31 จังหวัด 94 ช่องทาง แบ่งเป็ นด้านกัมพูชา 17 แห่ ง
ด้านสปป.ลาว 48 แห่ง ด้านเมียนมา 20 แห่ง และด้านมาเลเซีย 9 แห่ง (กรมการค้าต่างประเทศ, 2561: น.5) ในขณะที่
สถานการณ์การค้าไทยในตลาดโลกกําลังชะลอตัว แต่การค้าชายแดนกลับมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่พฒั นาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับตลาดเกิดใหม่อย่างเมียนมา ภายหลังการปฏิรูปประเทศ เมียนมาได้ให้ความร่ วมมือ
กับไทยในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงความร่ วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน และการ
ลงทุ นในเขตเศรษฐกิ จพิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมี ภูมิประเทศทางด้านตะวันตกติดต่อกับเมี ยนมาเป็ น
ระยะทางยาวกว่า 2,400 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 10 จังหวัด ได้แ ก่ แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งราย เชี ยงใหม่ ตาก
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และระนอง (กรมการค้าต่างประเทศ, 2561: น.36) ซึ่ งนับได้
ว่าเป็ นพื้นที่ ที่เอื้อต่อการทําการค้าชายแดนอย่างยิ่ง โดยด่านการค้าชายแดนไทย - เมียนมาที่สําคัญด่านหนึ่ ง คือ
ด่านสิ งขร จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีพรมแดนทางด้านตะวันตกเชื่อมต่อกับจังหวัดมะริ ด ภาคตะนาวศรี ประเทศ
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เมียนมา นับเป็ นจุดเชื่ อมความสัมพันธ์ทางประเพณี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมา
ตั้งแต่อดีต โดยด่านสิ งขรได้ถูกยกระดับเป็ นจุดผ่อนปรนทางการค้าในปี พ.ศ. 2541 และถูกยกระดับอีกครั้งให้เป็ น
จุดผ่อนปรนพิเศษในปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนาคต
จึงเป็ นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาด่านสิ งขร รวมถึงการ
ดําเนินธุรกิจการค้าชายแดน และการตัดสิ นใจลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ป ระกอบการในจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เกี่ ยวกับ การค้า
ชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร
(2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิ งขร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 ประเภทของการประกอบการ
1.5 รายได้จากการประกอบการต่อเดือน
1.6 ระยะเวลาในการประกอบการ

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกีย่ วกับการค้ า
ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณ จุดผ่ อน
ปรนพิเศษด่านสิ งขร

2. ปัจจัยด้านการรับรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับ การค้ า
ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณจุดผ่ อนปรน
พิเศษด่านสิ งขร
2.1 แหล่งที่มาของข่าวสาร
2.2 ประเภทของข่าวสาร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย

สมมติ ฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ที่มีปัจจัยส่ วนบุ คคลต่างกัน มี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ท่ี มีประเภทของการประกอบการต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 1.5 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคี รีข ัน ธ์ที่ มีรายได้จากการประกอบการต่อเดื อน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีระยะเวลาในการประกอบการต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับการค้าชายแดน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีการรับรู ้ในแหล่งที่มาของข่าวสารต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.2 ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีการรับรู ้ประเภทของข่าวสารต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแตกต่างกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากข้อมูล
พื้นฐานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ จํานวนทั้งสิ้ น 24,027 ราย ทําการคํานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคํานวณของ Yamane (1973) จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ
394 คน จากนั้นทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการทําบัญชีรายชื่อและใช้การสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลาก แบบไม่ทดแทน ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนํามา
วิเคราะห์และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (Statistical Software)
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี
ผลงานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบบสอบถามผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เกี่ ยวกับ
การค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคล 2)
การรับรู ้ข่าวสาร มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ Rating Scale มีระดับคะแนนที่ 0 - 2 และ 3) ความคิดเห็ น มีลกั ษณะ
คําถามเป็ นแบบ Likert’s Scale มีระดับคะแนนที่ 1 - 5 สําหรับค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ
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ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสถิ ติ t - test การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One -Way ANOVA) และ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) Test ทําการ
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สําหรั บ การทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย ผูว้ ิจัยได้ท ําการหาความเที่ ยงตรง (Validity) โดยนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษา เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และนํามาแก้ไขปรับปรุ ง จากนั้นทําการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดสอบกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรของการวิจยั โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ เป็ นรายข้อด้วย
วิ ธี ก ารหาความสอดคล้ อ งภายใน (Internal Consistency Method) และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น รวมโดยใช้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

สรุ ปผลการวิจัย

(1) ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 มีอายุ 30 - 40 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.96 การศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.81 ประกอบการประเภทอื่น ๆ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.43
รายได้จากการประกอบการต่อเดื อนตํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.12 และส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการประกอบการ 5 - 10 ปี จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.29
(2) ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย
– เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิ งขร ด้านแหล่งที่ มาของข่าวสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(�X = 0.71) โดยมีการรับรู ้ผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุด (�X = 1.02) รองลงมา คือ เพื่อน หรื อบุคคลในครอบครัว (�X =
1.01) และมีการรับรู ้ผา่ นแหล่งข่าวสารอื่น ๆ น้อยที่สุด (�X= 0.14) โดยผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี
ระดับการรับ รู ้ข่าวสาร ด้านประเภทของข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (X� = 0.78) โดยมี การรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และเส้นทางการคมนาคมมากที่สุด (X� = 0.97)
รองลงมาเป็ นข่าวสารการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่ องเที่ ยวบริ เวณชายแดน (�X = 0.96) และมีการรับรู ้ข่าวสาร
ประเภทอื่น ๆ น้อยที่สุด (X� = 0.07)
(3) ความคิ ดเห็ นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ เกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมี ยนมา
บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิ งขรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�X = 3.43) โดยมี ความคิดเห็ นว่าการค้า
ชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา มากที่สุด
(X� = 3.86) รองลงมาคือ การค้าชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรส่ งผลให้ชุมชนเป็ นที่รู้จกั (X� = 3.78)
และมีความคิดเห็ นว่าการค้าชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการสามารถขยาย
ขนาดธุรกิจได้ น้อยที่สุด (�X = 2.91)

อภิปรายผล

(1) ความคิ ดเห็ นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคี รีข ันธ์เกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมี ยนมา
บริ เวณจุ ด ผ่ อ นปรนพิ เศษด่ า นสิ ง ขร ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ งหากพิ จ ารณารายข้อ พบว่ า
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ผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อน
ปรนพิเศษด่านสิ งขรส่ งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา มากที่สุด เนื่ องจาก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนมีความต้องการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร จึ งก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางผังเมือง อาคารด่านพรมแดน การขยายเส้นทาง ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสถานี ไฟฟ้า
ย่อย เป็ นต้น จึงนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรมีความพร้อมสู งต่อการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจบริ เวณชายแดน รองลงมา คือ การค้าชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรส่ งผลให้ชุมชนเป็ นที่
รู ้จกั เนื่ องจากจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรเป็ นด่านที่มีการเชื่อมโยงการเดิ นทางระหว่างประเทศภายในภูมิภาค
ตั้ง อยู่ใ นอํา เภอเมื อ ง จังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ สามารถเดิ น ทางเข้ามายัง พื้ น ที่ ดัง กล่ าว ได้ส ะดวก ส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการรวมถึงประชาชนให้ความสนใจและรู ้จกั ชุมชนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรมากขึ้นตามไป
ด้วย โดยผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุด
ผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร ส่ งผลให้สามารถขยายขนาดธุรกิจได้ น้อยที่สุด จะเห็นได้วา่ แม้จุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิ งขรจะมีความพร้อมและโอกาสที่สามารถพัฒนาได้ในหลาย ๆ ด้าน แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการด้านการพาณิ ชย์
ได้ เนื่ องมาจากอุ ป สรรคหลายประการ เช่ น ความไม่ ชัดเจนของรั ฐ บาลในการดําเนิ น นโยบายพัฒ นาการค้า
ชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิ งขร ซึ่ งถึ งแม้จะมี แนวทางในการพัฒ นาแต่ก็ขาดการสนับสนุ นอย่าง
จริ งจัง
(2) เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา และประเภทของการ
ประกอบการต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐาน เนื่ องจาก บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิ งขร ทุ กคนสามารถดําเนิ น
ธุรกิจการค้าชายแดน หรื อใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง ดังนั้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท
ของการประกอบการ ที่ต่างกัน จึงมีความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย - เมี ยนมา บริ เวณจุ ดผ่อนปรนพิ เศษด่ านสิ งขร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานของไชยพัน ธุ์
ภูมิรัตน์ (2557) ทําการศึ กษาเรื่ องความคิ ดเห็ น ของผูป้ ระกอบการโลจิ ส ติ กส์ ต่อการขนส่ งสิ น ค้าผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว แห่ งที่ 4 (เชียงของ -ห้วยทราย) โดยผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของธุรกิจ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการขนส่ งสิ นค้าผ่านสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ -ห้วยทราย) ไม่แตกต่างกัน
สําหรับผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มีรายได้จากการประกอบการต่อเดือน และระยะเวลา
ในการประกอบการต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิ งขรแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายข้อ ในส่ วนของรายได้จากการประกอบการต่อเดือน
จะเห็นได้วา่ กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีรายได้จากการประกอบการต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท และ 20,000 – 30,000
บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรตํ่ากว่ากลุ่มผูก้ ลุ่ม
ประกอบการที่ มี รายได้จากการประกอบการต่ อเดื อ น 30,001 – 40,000 บาท โดยอาจเกิ ดจากสาเหตุ ห ลัก คื อ
ผูป้ ระกอบการที่ มีรายได้จากการประกอบการต่อเดื อนที่ สูง ส่ วนมากจะมีมูลค้าการลงทุนสู ง การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการค้าการลงทุ นของรัฐบาลจึ งเป็ นทั้งการเพิ่มโอกาสและความเสี่ ยงในการลงทุ น จึ งเป็ นเหตุให้กลุ่ม
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ผูป้ ระกอบการดังกล่าวจําเป็ นต้องให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่เกิดขึ้นซึ่ งมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการประกอบการและการลงทุ น ในอนาคต ซึ่ งต่ า งจากกลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการที่ มี ร ายได้จ ากการ
ประกอบการต่อเดื อนน้อย ส่ วนมากจะประกอบกิ จการขนาดเล็ก และไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวสาร หรื อสถานการณ์โดยรอบที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนเท่าที่ควร เป็ น
ผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่า
กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีรายได้จากการประกอบการต่อเดือนสูง
โดยในส่วนของระยะเวลาในการประกอบการ กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการตํ่า
กว่า 5 ปี 5 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิ งขร ตํ่ากว่า กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีระยะเวลาในการประกอบการมากกว่า 20 ปี เนื่ องจากปั จจัยทางด้าน
ประสบการณ์ ในการประกอบการกอรปกับความสนใจ และความเกี่ยวข้องในการประกอบการและโอกาสทาง
ธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิ งขรมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานของอภิสรา มงคลกิจภักดี (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความคิดเห็ น
ของผูป้ ระกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงรายต่อการเชื่อมโยงทางการค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียง
ของ - ห้วยทราย) โดยผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน
การประกอบธุ รกิ จต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการเชื่ อมโยงทางการค้าผ่านสะพานมิ ตรภาพไทย –ลาว แห่ งที่ 4
(เชียงของ -ห้วยทราย) แตกต่างกัน
(3) เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู ้ข่าวสารของผูป้ ระกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เกี่ยวกับการค้า
ชายแดนไทย - เมี ยนมา บริ เวณจุ ด ผ่อ นปรนพิ เศษด่ านสิ งขร ที่ รับ รู ้ ข่าวสารจากแหล่งที่ ม าของข่ าวสาร และ
ประเภทของข่าวสารต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิ งขร แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน โดยในด้านแหล่งที่มาของข่าวสาร กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ไม่เคยรับรู ้
ข่าวสาร และรับรู ้ข่าวสารเป็ นบางครั้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิ งขร ตํ่ากว่า กลุ่มผูป้ ระกอบการที่รับรู ้ข่าวสารจากแหล่งที่มาของข่าวสารเป็ นประจํา เนื่องจาก จํานวน
แหล่ งที่ ม าของข่ าวสารกับ ความถี่ ในการรั บ ข้อ มู ล ข่ าวสารเป็ นปั จจัย ที่ มี ค วามสําคัญ ซึ่ งแปรผัน ตรงต่ อ การ
แสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร
สําหรับประเภทของข่าวสาร กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ไม่เคยรับรู ้ข่าวสารประเภทต่าง ๆ และรับรู ้ข่าวสาร
ประเภทต่าง ๆ เป็ นบางครั้ง มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน
สิ งขร ตํ่ากว่า กลุ่มผูป้ ระกอบการที่รับรู ้ข่าวสารประเภทต่าง ๆ เป็ นประจํา เนื่องจากความหลากหลายของการรับรู ้
ข่ าวสารในแต่ ล ะประเภท เป็ นปั จ จัย ที่ มี ผลกระทบโดยตรงในการประกอบการของผูป้ ระกอบการในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และแปรผันตรงต่อการแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย - เมียนมา บริ เวณจุด
ผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขร

ข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า การค้าชายแดนบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิ งขรส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการใน
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ส ามารถขยายขนาดธุ ร กิ จ ได้ มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กับ 2.91 ผู ้วิ จัย จึ ง มี
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ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรผลักดันให้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรเป็ นจุดผ่านแดนถาวรอย่างจริ งจัง ด้วยสาเหตุ
หลัก 2 ประการ คือ โอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวมากขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ รองรับนโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้า และเป็ นการเปิ ดตลาดสําหรับ
สิ นค้าและบริ การของไทย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ขอ้ กําหนด กฏเกณฑ์ทางการค้า และการทําความเข้าใจของ
ผูป้ ระกอบการในแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นทางการเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย – เมียนมา บริ เวณจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิ งขร เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ ในการลงทุน รับรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตลอดจนก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือในการพัฒนาบริ เวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิ งขรได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายขนาดธุรกิจ
ในอนาคตต่อไป
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การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ อันประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจัยด้านการให้บริ การ ปั จจัยด้านความปลอดภัย และปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมและการให้บริ การอื่น ๆ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษาทฤษฏีและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริ การและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และมาตรประมาณค่า ซึ่งแบ่งระดับความเห็นออกเป็ น 5 ระดับ จากระดับน้อยไปหา
ระดับมาก ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อยู่
ในระดับมาก ( = 4.06) ซึ่ งพบว่าช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผูโ้ ดยสารมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.31) รองลงมา
คือ เครื่ องเช็คอินสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ( = 4.19) ผูโ้ ดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้นและจุดที่
ให้บริ การสังเกตง่าย มีป้ายบอกชัดเจน ( = 4.01) ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน ( = 3.94) และจํานวนเครื่ อง
เช็คอินมีอย่างเพียงพอ ( = 3.90)
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การใช้บริ การ 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวมีส่วนสําคัญในการสร้างรายได้ และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ
เป็ นอย่างมาก ส่ วนหนึ่ งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย อันเนื่องจากประเทศไทย
มีความได้เปรี ยบและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ อีกทั้งด้านธุรกิจบริ การ
และธุรกิจด้านอาหารก็มีมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในสากล ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นทุกปี จากความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กล่าว
มานั้น ทางภาครัฐจึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ สาํ คัญของชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในการให้บริ การเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งเปิ ดให้บริ การ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นศูนย์กลางการบิ น (Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ และให้สามารถรองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลกได้ การที่จาํ นวนนักท่องเที่ยวและผูใ้ ช้บริ การที่ผ่าน
เข้า ออกท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ มี จ ํานวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ทํา ให้ เกิ ด ปั ญ หาความคับ คั่ง ของผู ้โ ดยสารในทุ ก
กระบวนการ ตั้งแต่การเช็คอิน, การตรวจกระเป๋ าสัมภาระ, การตรวจหนังสื อเดินทาง ซึ่งทําให้ผโู ้ ดยสารไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายและเกิดความล่าช้าในการเดินทาง เพื่อเป็ นการลดความคับคัง่ ดังกล่าว ท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิจึงได้จดั ให้มีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ หรื อระบบ CUSS (Common Use Self Service) ซึ่ งช่วยลดเวลา
ในการเช็คอินของผูโ้ ดยสาร ทําให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยปั จจุบนั ได้มีการติดตั้งเครื่ องเช็คอินด้วย
ตนเองอัตโนมัติ (Automatic Self Check-in Kiosk) จํานวนทั้งหมด 20 เครื่ อง ที่ บริ เวณห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออก
อาคารผูโ้ ดยสาร ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ซึ่ งเครื่ องเช็คอิ นด้วยตนเองอัตโนมัติที่ติดตั้งทุ กเครื่ องมี
คุณสมบัติสาํ คัญ เช่น รองรับการพิมพ์บตั รโดยสาร, รองรับการพิมพ์ Bag Tag, รองรับการอ่านหนังสื อเดินทาง,
รองรับการอ่าน Smart Card, รองรับการอ่าน Bar Code เป็ นต้น จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผศู ้ ึกษาสนใจที่
จะศึ ก ษาถึ งทัศนคติ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีต่ อเครื่ องเช็ค อิ นด้วยตนเองอัต โนมัติ ว่ามี อิท ธิ พลต่อผูโ้ ดยสาร
อย่างไรบ้างและผลที่ได้จะเป็ นประโยชน์แก่ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.), สายการบินต่าง ๆ
รวมถึงการท่องเที่ ยวของไทยในภาพรวม ในการปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็ วของ
ผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฏีที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจ และความนิยม

ทัศนคติของผูโ้ ดยสาร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ ” เป็ นการวิจัย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งทําการวิจัยเชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่ งเน้น
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บ ริ การท่ าอากาศยานนานาชาติ
สุ วรรณภูมิ” ใน ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะผูโ้ ดยสารที่ มาใช้บริ การท่า
อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิเท่านั้น
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน
400 คน ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด กําหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลในช่วง กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ” ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพึงพอใจ และ
ความนิยม ทัศนคติของผูโ้ ดยสาร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ”
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology)
ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามให้กบั ผูโ้ ดยสารที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทาํ แบบสอบถาม ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ และนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามา
วิเคราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติเพื่ อ การวิจัย โดยกําหนดระดับ ความมี
นัยสําคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ใช้โปแกรมสําเร็ จรู ป SPSSในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้สํ า หรั บ การ
วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิ บายการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
2.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ที่มีมากกว่าสองกลุ่มได้แก่ อายุระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานถ้าหากพบความแตกต่าง
กัน จะดําเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูโ้ ดยสารที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอิน
อัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไม่แตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ สนามบินสุ วรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ ระดับ
0.0 ผูโ้ ดยสารที่ มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน
นานชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ผูโ้ ดยสารที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 ผูโ้ ดยสารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และผูโ้ ดยสารที่การเคยใช้บริ การ
สายการบิ นแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ใช้บริ การสายการบิน Thai Airways และ
เคยใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง
ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติดว้ ยตนเอง ณ ท่ า
อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งพบว่า ช่วยลดเวลาในการเช็คอินของผูโ้ ดยสาร มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด รองลงมา เครื่ องเช็คอินอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ผูโ้ ดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น
และจุดที่ให้บริ การสังเกตง่าย มีป้ายบอกชัดเจน ขั้นตอนการใช้งานไม่ซบั ซ้อน และจํานวนเครื่ องเช็คอิอตั โนมัติมี
อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐนันท์ พุกภักดี (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ชาวไทยที่ มีต่อสายการบินไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่อายุระดับ
การศึกษาอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นเพศที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริ การไม่แตกต่างกัน 2) พฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินที่
แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านต่าง ๆได้แก่ ความถี่ใน
การใช้บริ การ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เส้นทางการบินที่ใช้บริ การ ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ย ช่องทางในการซื้ อ
บัตรโดยสารประเภทสมาชิกบัตรสะสมไมล์และช่องทางในการเช็คอิน 3) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ชาวไทยจําแนกตามส่ วนประสมการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด โดยในด้านการ
บริ การมีค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็ วในการช่วยเหลือและให้บริ การแก่ลูกค้าสู งสุด (mean= 4.23) ด้านราคามีค่าเฉลี่ย
ด้านราคาเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งที่ ได้โฆษณาไว้สูงสุ ด (mean= 4.23) ด้านการจัดจําหน่ ายมี ค่าเฉลี่ ยด้านความ
สะดวกในการซื้ อบัตรโดยสารผ่านทาง Call Center สู งสุด (mean =4.23) ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยด้าน
สิ ทธิ พิเศษที่ได้รับจากการเป็ นสมาชิกบัตรรอยัลออร์ คิดพลัส (บัตรสะสมไมล์) เช่น แลกของรางวัล การอัพเกรด
ชั้น โดยสาร การใช้ห้อ งรั บ รอง รางวัล ห้อ งพักโรงแรม ฯลฯ สู งสุ ด (mean=4.42) ด้านพนัก งานสายการบิ น มี
ค่าเฉลี่ ยด้านพนักงานมี ความรู ้ เป็ นมื ออาชี พแก้ไขปั ญ หาได้ดีสูงสุ ด (mean=4.23) ด้านรู ปลักษณ์ ภายนอกของ
สายการบิ น มีค่าเฉลี่ยด้านความสะอาดภายในห้องโดยสารเครื่ องบิ นสู งสุ ด (mean=4.10) และด้านกระบวนการ
จัด การ มี ค่ า เฉลี่ ย ด้านการให้ บ ริ ก ารการช่ ว ยเหลื อ ตลอดการเดิ น ทาง (Assistant Service) สู งสุ ด (mean) และ
สอดคล้อ งกับ วัช ร มานุ พี ร พัน ธ์ , (2552) ที่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้ว่า ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
ผูใ้ ห้บริ การเนื่ องจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริ การและเป็ นตัวแปรสําคัญใน
การประเมินซึ่งจะทําให้ผใู ้ ห้บริ การที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การและสามารถตอบสนองบริ การที่
ตรงกับลักษณะและรู ปแบบที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง นอกจากนี้ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานก็เป็ นตัวชี้วดั
คุณภาพและความสําเร็ จขององค์กรเช่ นกัน การที่ พนักงานมีความรู ้สึกที่ ดีต่องานที่ ได้รับมอบหมายและตั้งใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถอันจะนํามาซึ่ งคุณภาพของการบริ การที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและ
ส่งผลให้กิจการประสบความสําเร็ จ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จเด็จ แสงสร้อย (2550) ที่อธิบายไว้วา่ สําหรับ
ในกรณี ของผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจต่อบริ การที่ ได้รับนั้นมีความสําคัญส่ งผลไปถึงคุ ณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นของ
ผูใ้ ช้บริ การ เนื่ องจากเมื่อผูใ้ ห้บริ การตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าก็จะพยายามค้นหาปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจเพื่อที่จะนําเสนอบริ การที่เหมาะสมและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การย่อมได้รับการบริ การที่มี
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คุณภาพและตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดีตามไปด้วย บริ ษทั
จําเป็ นจะต้องมีการตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริ การของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งบริ การของ
บริ ษทั เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ในการที่จะนํามาปรับปรุ งและเพิ่มความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริ การให้มากขึ้น เนื่ องจากการทําวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจยั ตามที่
ต้องการ เพราะเป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และมีความยืดหยุน่ ในการออกแบบของเครื่ องมือสําหรับการ
เก็บข้อมูล และการดําเนินการวิจยั
(2) ควรมี การขยายขอบเขตการทําวิจยั ในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การทั้งที่ เป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่ อนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งการวางแผนการให้บริ การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพื่อเกิดประโยชน์
ในการให้บริ การและเพื่อยกระดับความพึงพอใจให้กลับมาใช้บริ การท่าอากาศยานซํ้าอีก

9. เอกสารอ้ างอิง

จเด็จ แสงสร้อย. 2550. ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อการใช้ บริการร้ านกาแฟแฮปปี้ ฮัท. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัฐนันท์ พุกภักดี. 2557.ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการชาวไทยทีม่ ตี ่ อสายการบินไทย.การค้นคว้าอิสระเป็ นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริ การ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วัชร มานุพีรพันธ์. 2552. ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดบริการของผู้ใช้ บริการสายการบินไทยแอร์
เอเชีย. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2072

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การศึกษาแผนการเดินทางท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
A study of Cultural Tourism Route Planning of 9 Temples around
Rattanakosin Island
กิตติชัย ประเสริฐพรศรี
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการระบบขนส่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
E-mail: kittichapra@gmail.com
วรเศรษฐ์ อุดมสิ น
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการระบบขนส่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
E-mail: warrasade@yahoo.com
ศนภสร รอดสนใจ
ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กรมอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
E-mail: sanaphasorn@gmail.com
ธนิศา หนูทวี
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการระบบขนส่ ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
E-mail: tanisa.nootawee@gmail.com
บทคัดย่ อ

จากงานวิจยั นี้ เพื่อศึ กษาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม 9วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ และจัดทําแผนการ
เดินทางท่องเที่ยว 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การพัฒนาแบบสอบถาม เพือ่ จัดอันดับวัด 9 วัดรอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ โดยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็ นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ตวั อย่าง
จํานวน 437 ตัวอย่าง เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 350 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 87 คน พบว่าลําดับการท่องเที่ยววัด
รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัดจากนักท่องเที่ยวได้ดงั นี้ ลําดับ1 คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลําดับ2 คือ วัดสระ
เกศราชวรมหาวิหาร ลําดับ 3 คือ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ลําดับ 4 คือ วัดบวรนิ เวศราชวรวิหาร ลําดับ 5 คือ วัด
ชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ลําดับ 6 คือ วัดบวรสถานสุ ทธาวาส ลําดับ7 คือ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ลําดับ 8
คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และลําดับ 9 คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสี มาราม ตามลําดับ
และได้ศึ ก ษาแผนการเดิ นทางท่ องเที่ ย วโดยใช้ว ดั รอบเกาะรั ตนโกสิ น ทร์ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดาวเทียมจํานวน 4 แผนการเดินทาง พบว่า รู ปแบบที่01 มีระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางน้อยที่สุดคือ 7630
เมตร 94 นาที ตามลําดับ ถือว่าเป็ นแผนการเดินทางที่เหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ : แผนการเดินทาง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วัฒนธรรมเป็ นทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่ สําคัญสามารถดึ งดูดให้กลุ่มคนต่างถิ่นเดิ นทางมาเยือนเพื่อ
สั ม ผัส และชื่ น ชมกับ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ใ นท้อ งถิ่ น ตนจะเห็ น ได้ว่า วัฒ นธรรมกับ คนในท้อ งถิ่ น กับ การท่ อ งเที่ ย วมี
ความสัมพันธ์เกื้ อหนุนซึ่ งกันและกันการท่องเที่ยวได้ใช้วฒั นธรรมของคนท้องถิ่นเป็ นทรัพยากรในการดําเนิ น
กิจการในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผูเ้ ป็ นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในการสร้างรายได้
การจ้างงานนํามาซึ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังต้องอาศัย
ทั้งจากคนในท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนในฐานะที่เป็ นผูช้ าํ นาญการเพื่อการพัฒนาที่เหมาะกับชุมชนต่อไป บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้อธิ บายว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 1. ประวัติศาสตร์ และร่ องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ 2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 3. งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ด้ งั เดิม 4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม
ภาพวาด รู ปปั้ นและแกะสลัก 5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์
7. ภาษาและวรรณกรรม 8. วิถีชีวติ เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย อาหาร 9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ
10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นาํ มาใช้เฉพาะท้องถิ่น ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็ นการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้นมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากนิ ยมเดินทางไปวัดเพื่อร่ วมกิจกรรมทางศาสนาการ
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ปฏิบตั ิธรรมดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่ หลายไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มซึ่ งมักใช้ช่วงเวลา
วันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบตั ิธรรมและประชาชนในท้องถิ่น
บางส่ วนได้เล็งเห็นผลประโยชน์จึงเริ่ มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องหรื อเข้ามาใช้พ้ืนที่ของวัดในการประกอบ
อาชีพดังกล่าวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ ทร์เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยม
ไม่ใช่เฉพาะของชาวไทย แต่ยงั ได้รับความนิ ยมจากอารยประเทศด้วย ทําให้นกั ท่องเที่ยวจะมีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี
และส่วนมากการจัดทัวร์จากบริ ษทั ทัวร์น้ นั จะมีการโฆษณาในการทัวร์ไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ใน 1
วัน เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความเป็ นสิ ริมงคลแก่ผมู ้ าขอพรต่างๆ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ว การที่จะไหว้พระให้ครบ
9 วัดภายใน 1 วันนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะเนื่องจากปั ญหาการจราจร หรื อปั ญหาทางกายภาพที่ปรากฏ
บนท้องถนนที่ไม่สามารถคาดเดานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ดังนั้นการเดินทางโดยทางเท้าจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากที่สุดในการท่องเที่ยวประเภทนี้เพื่อหลบหลีก
การเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรื อเหตุการณ์ท่ี ทาํ ให้การเดิ นทางนั้นล่าช้า และส่ วนมากนักท่องเที่ ยวจาก
ต่างประเทศมักนิยมโดยทางเท้าเป็ นหลัก และมักประสบปั ญหาในเรื่ องการที่ไม่รู้ถึงเส้นทางที่เหมาะสม และการ
ขาดแคลนป้ ายบอกทางหรื อป้ ายการเดินทางที่ชดั เจนเพื่อไปถึงยังจุดหมายที่ตอ้ งการ ทําให้นกั ท่องเที่ยวประสบ
ปั ญหาหลงทาง และเกิดความล่าช้าของการเดินทางเพื่อไปถึงยังจุหมายที่นกั ท่องเที่ยวนั้นต้องการ ดังนั้นคณะวิจยั
นั้น เล็ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาและนํา มาเป็ นหัว ข้อ ให้ก ารทํา วิจัย เพื่ อ อํา นวยความสะดวกและสร้ า งความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
การวิจัย ครั้ งนี้ นัก วิจัย ได้ทาํ การทบทวนแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้องกับแนวคิ ดการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง วัฒนธรรม
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดเส้นทาง แนวคิ ดเกี่ ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดาวเที ยม และการทบทวน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในครั้งนี้ ดังนี้
อารี ย ์ นัยพินิจและคณะ , 2556ได้ทาํ การศึ กษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิ งศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่นสารสิ นธุ์โดยมุ่งทําการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสิ นธุ์ (ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์และขอนแก่น) ลักษณะการศึ กษาจะอยู่ในรู ปแบบของเชิ งคุณภาพและปริ มาณ ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยภาคเอกชนจํานวน 17 คนและนักท่องเที่ยวจํานวน 400 คนและมีการใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่าในช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในช่วงของ
การลอยกระทง สงกรานต์และปี ใหม่ ตามลําดับ ในกรณี ของการเดินทางมาวัดจะอยูใ่ นรู ปแบบของกิจกรรมตัก
บาตร ถวายทานและเวีย นเที ย นตามลํา ดับ การเดิ น ทางที่ ใ ช้น้ ัน จะใช้รู ป แบบของรถยนต์ส่ว นตัว มากที่ สุ ด
นอกจากนี้ ศกั ยภาพที่ เป็ นองค์ประกอบการท่องเที่ ยวสําคัญเชิ งศาสนาได้แก่ ด้านสิ่ งดึ งดูดใจ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พกั ความปลอดภัย กิจกรรมสนับสนุนกรท่องเที่ยว รายการนําเที่ยว องค์ประกอบทางสังคม ตามลําดับ
ผุสสดี วัฒนเมธาและคณะ, 2552ได้ทาํ การศึ กษาการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณี ศึกษาการไหว้พระ 9 วัดบริ เวณเกาะรัตนโกสิ นทร์ การศึกษาวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ
ของประชากรและรู ปแบบการดํารงชีวติ ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จํา นวน 400 คน การศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ ศิ ล ปกรรมไทยเป็ นสิ่ ง ที่ ค วรจะอนุ รั ก ษ์
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะใช้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการไหว้พระ ทําบุญตามวัด โดยใช้การเดินทางผ่านรถประจําทาง
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ระยะเวลาการท่องเที่ยวไม่เกิน 1 วัน วัดที่นิยมที่สุดได้แก่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม กิจกรรมที่นิยมที่สุดได้แก่ การ
เยีย่ มชมศิลปกรรมและความงามของวัด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
(2) เพื่อทําแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์โดยทางเท้า

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษา 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ ทร์ และกําหนด
อันดับการท่องเที่ยวของวัดทั้ง 9รอบเกาะรัตนโกสิ ทร์จากนักท่องเที่ยว

แผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม 9 วัด รอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ที่เหมาะสม

เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัด โดยทางเท้าเป็ นสําคัญโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่ดาวเทียม
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงทางเท้าไปยังวัดที่ อยู่
รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัด
บวรสถานสุ ท ธาวาส วัด ชนะสงครามราชวรมหาวิ ห าร วัด ราชบพิ ต รสถิ ต มหาสี ม าราม วัด สระเกศราช
วรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดบวรนิ เวศราชวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อเสนอเส้นทาง
ที่ เ หมาะสม คื อ เส้น ทางที่ มี ระยะทางสั้นที่ สุ ด และใช้เวลาในการเดิ นเท้า นั้น น้อยที่ สุ ดเป็ นข้อ เสนอเป็ นแผน
ทางเลือกแก่นกั ท่องเที่ยว โดยมีข้ นั ตอนแบบแผนการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกําหนด วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
9 วัด ซึ่งเป็ นวัดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบสอบถามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด
เพื่อจัดลําดับการท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวจากวัด 9 วัดรอบเกาะรั ตนโกสิ นทร์ เพื่อหาจุ ดเริ่ มต้นในการจัด
แผนการเดินทางท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดาวเทียม(google maps) มา 4 แผนการเดินทาง
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ขั้นตอนที่ 4 ผูว้ จิ ยั ได้มีการวิเคราะห์และเลือกแผนการเดินทางจากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ที่ส้ นั ที่สุดเป็ นสิ่ งสําคัญในการตัดสิ นว่าแผนการเดินทางใดนั้นจะเหมาะสมที่สุด
4.2ประชากรและตัวอย่ าง
นักวิจยั และเลือกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ใช้การเดินทางโดยทางเท้าเพื่อ
ท่องเที่ยวเป็ นหลักเพื่อให้เกิดการกระจายของข้อมูลและเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple random
sampling) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) โดยตามตารางดังกล่าวได้
กําหนดว่าเมื่อประชากรมากกว่า 100,000 นั้นตัวอย่างที่น่าเชื่อถือได้ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูท่ ี่ 400 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ศึกษาข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์โดยศึกษาวัดนั้นจะอยูใ่ นช่วง peak season
คื อธันวาคมถึ งพฤษภาคมโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อจัดลําดับการ
เดินทาง และกําหนดเส้นทางการเดินทางเพือ่ เป็ นทางเลือกให้แก่นกั ท่องเที่ยว โดยกําหนดเส้นทางการเดินทางที่ใช้
ระยะเวลาที่นอ้ ยที่สุดและระยะทางการเดินทางโดยทางเท้าสั้นที่สุดเป็ นสําคัญ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือการพัฒนาเครื่ องมือแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่1ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ส่ วนที่ 3 การจัดลําดับการการท่องเที่ยว
วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่ดาวเทียม(google map) มาจัดเส้นทาง
การท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัดโดยทางเท้า
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่พฒั นามา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากตารางของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane,1967) โดยได้เ ก็ บ ตัว อย่างจํา นวน 437 ตัว อย่า ง โดยวิธี ก ารสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple random
sampling)ซึ่ งเป็ นนักท่ องเที่ ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อกําหนดระดับความนิ ยมของวัด 9 วัดรอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ และจัดทําแผนการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่ดาวเทียม(google
map) มาจัดเส้นทางการท่องเที่ยว จํานวน 4 เส้นทางเนื่องจากมีขอ้ จํากัดด้านเวลาในการวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามในการ
วิจัย รวมถึ งใช้ระยะทางในการเดิ นทางที่ เป็ นเมตร และ เวลาที่ ใช้ในการเดิ นทาง ที่ เป็ นนาที เพื่อวิเคราะห์หา
เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการรวบรวมแบบสอบถามและวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล แบบสอบถามเพื่ อ จัด อัน ดับการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวจากวัด 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ จํานวน 437 ชุด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ น 437 ชุดนั้น พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.09 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาํ นวน
87 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.91และมีช่วงอายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 85.8
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ส่ วนที่ 2 ข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ข้อคําถาม
ท่านรู ้จกั หรื อเคยไปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรื อไม่
ท่านเคยไปเที่ยวไหว้พระ 9 วัดหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์หรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหารหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดบวรนิเวศราชวรวิหารหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดบวรสถานสุ ทธาวาสหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรื อไม่
ท่านเคยไปท่องเที่ยววัดราชบพิตรสถิตมหาสี มารามหรื อไม่

ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
เคย
ไม่เคย
83.3
16.7
66.8
33.2
64.3
35.7
59.4
40.6
56
44
52
48
59
41
52.3
47.7
60
40
71.6
28.4
65.6
34.4
53.4
46.6

จากตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อคําถามที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 437 คนมีมากกว่าร้อยละ 50 รู ้จกั การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและเคยได้ไปไหว้พระรอบ
เกาะรัตนโกสิ นทร์ รวมถึงได้เคยไปท่องเที่ยวยังวัดที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดไว้ท้ งั 9 วัด
ส่ วนที่ 3 ลําดับการท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละลําดับการท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัด
ชื่อวัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
วัดราชบพิตรสถิตมหาสี มาราม
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดบวรสถานสุ ทธาวาส
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ร้อยละของอันดับความนิยมของนักท่องเที่ยว
1
2
3
4
5
6
7
8
1.9 1.9 0.7 24.2 0.7 1.2 0.5 0.5
3.6 2.4 24.8 0.5 0.2 0.2 65.9 1.2
0
66 4.1 0.7 1
1.7 25.8 0.2
25.1 1.4 1.4 3.1 1
1.2 0.2 65.6
0.7 0.2 0.5 2.6 27.4 64.7 1
1.4
0
0.5 0.2 1.4 66.6 27 1.4 1.2
0.2 24.4 65.8 0.5 0.2 2.2 3.3 1.7
65.6 1
0.7 2.4 0.2 0.5 1.2 3.1
2.2 0.5 0.2 64.1 1.2 1.9 0.5 24.4
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จากตารางที่ 2 แสดงร้ อ ยละลํา ดับ การท่ อ งเที่ ย ววัด รอบเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ 9 วัด พบว่า ลํา ดับ การ
ท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัดจากนักท่องเที่ยว ลําดับ1 คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลําดับ2 คือ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ลําดับ3 คือ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ลําดับ4 คือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ลําดับ5 คือ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารลําดับ 6 คือ วัดบวรสถานสุทธาวาส ลําดับ7 คือ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ลําดับ8
คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และลําดับ 9 คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสี มาราม ตามลําดับ
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ลาํ ดับการท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ 9 วัดจากนักท่องเที่ ยวผูต้ อบแบบสอบถาม
แล้ว จึ ง จัด ทํา แผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว 9 วัด รอบเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เรี ย งตาม 1-9 ตามลํา ดับ โดยใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดาวเที ย ม(google maps) มาจํา นวน 4 แผนการเดิ น ทาง และเลื อ กแผนการเดิ น ทางที่
เหมาะสมที่สุดจากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็ นสําคัญ ดังนี้

ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบแผนการเดินทางในรู ปแบบที่ 01 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม

ภาพที่ 3 แสดงรู ปแบบแผนการเดินทางในรู ปแบบที่ 02 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม

ภาพที่ 4 แสดงรู ปแบบแผนการเดินทางในรู ปแบบที่ 03 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม
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ภาพที่ 5 แสดงรู ปแบบแผนการเดินทางในรู ปแบบที่04 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะทางกับเวลาของแผนการเดินทางท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม(google maps)
ลําดับวัดรอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์
ลําดับ1 ไป ลําดับ2
ลําดับ2 ไป ลําดับ3
ลําดับ3 ไป ลําดับ4
ลําดับ4 ไป ลําดับ5
ลําดับ5 ไป ลําดับ6
ลําดับ6 ไป ลําดับ7
ลําดับ7 ไป ลําดับ8
ลําดับ8 ไป ลําดับ9
รวม

รู ปแบบ 01
ระยะทาง เวลา
(เมตร) (นาที)
1800
23
930
10
1100
14
600
7
750
10
950
11
750
9
750
10
7630
94

รู ปแบบ 02
ระยะทาง เวลา
(เมตร) (นาที)
1700
22
950
11
1100
14
620
8
850
11
950
11
1100
13
900
14
8170
104

รู ปแบบ 03
ระยะทาง เวลา
(เมตร) (นาที)
2100
27
950
11
1300
16
600
7
730
9
1300
15
750
9
750
12
8480
106

รู ปแบบ 04
ระยะทาง เวลา
(เมตร) (นาที)
2100
27
950
11
1350
17
600
7
1000
13
1200
14
750
9
1000
14
8950
112

จากตารางที่ 3 แสดงแสดงการเปรี ยบเทียบระยะทางกับเวลาของแผนการเดินทางท่องเที่ยววัดรอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม(google maps) พบว่า แผนการเดินทางรวมจากวัดลําดับ
ที่1-9 รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ น้ นั รู ปแบบที่01 มีระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางน้อยที่สุดคือ 7630 เมตร 94
นาที ตามลํา ดับ และรู ป แบบที่ 04 มี ร ะยะทางกับ เวลาที่ ใ ช้ใ นการเดิ น ทางมากที่ สุ ด คื อ 8950 เมตร 112 นาที
ตามลําดับ

6.อภิปรายผล

จากงานวิจยั นี้ เพื่อศึ กษาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม 9วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ และจัดทําแผนการ
เดิ นทางท่องเที่ยว 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อจัดอันดับการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวจากวัด 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ โดยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) โดยตามตารางดังกล่าวได้กาํ หนดว่าเมื่อประชากร
มากกว่า 100,000 นั้นตัวอย่างที่น่าเชื่อถือได้ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% อยูท่ ี่ 400 ตัวอย่าง เป็ นนักท่องเที่ยวทั้งชาว
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ไทยและต่างประเทศ ได้ตวั อย่างจํานวน 437 ตัวอย่าง โดยการจัดอันดับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากวัด 9 วัด
รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทยจํานวน 350 คน และนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ จ ํานวน 87 คน และนักท่ องเที่ ยวที่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมากกว่าร้ อยละ50 รั บรู ้ และเคยมา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ และการจัดเรี ยงลําดับการท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์
ของนักท่องเที่ยวนั้นสามารถจัดลําดับ ได้ดงั นี้ ลําดับ1 คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ลําดับ2 คือ วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร ลําดับ 3 คือ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ลําดับ 4 คือ วัดบวรนิ เวศราชวรวิหาร ลําดับ 5 คือ วัดชนะ
สงครามราชวรมหาวิหาร ลําดับ 6 คือ วัดบวรสถานสุ ทธาวาส ลําดับ7 คือ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ลําดับ 8 คือ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และลําดับ 9 คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสี มาราม ตามลําดับ และได้
ศึ กษาแผนการเดิ นทางท่ องเที่ ยวโดยใช้วดั รอบเกาะรั ตนโกสิ นทร์ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเที ยม
(google maps) จํานวน 4 แผนการเดินทาง พบว่า รู ปแบบที่01 มีระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางน้อยที่สุดคือ
7630 เมตร 94 นาที ตามลําดับ และรู ปแบบที่04 มีระยะทางกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุดคือ 8950 เมตร 112
นาที ตามลําดับ ดังนั้นแผนการเดินทางในรู ปแบบที่01 จึงเหมะสมกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็ นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
(2) ได้ทราบถึงเส้นทางและแผนการเดินทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 9 วัด รอบเกาะ
รัตนโกสิ นทร์
(3) เพื่อเป็ นทางเลือกเส้นทางในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม9 วัด รอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ ให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรู ปแบบแผนการเดินทางในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม ให้
มากกว่า4เส้นทางเพื่อเป็ นทางเลือกแก่นกั ท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น
(2) ควรมีการเปรี ยบเทียบระหว่างแผนการเดินทางในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาวเทียม กับการ
เดินทางจริ งเพื่อหาอุปสรรคในการเดินทางและเป็ นประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยวที่นาํ ไปใช้

8. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้ให้ความกรุ ณาตอบแบบสอบถาม
เพื่อจัดอันดับการท่องเที่ยววัดรอบเกาะรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ที่ได้มอบทุนวิจยั เพื่อให้เกิดงานวิจยั ชิ้นนี้

9. เอกสารอ้ างอิง
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การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบไปด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับการตลาดสี เขียว
ของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริ การของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย 4) เพื่อ
ศึกษาระดับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย 5) เพื่อสร้างและยืนยันรู ปแบบการ
จัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย การวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ประชากร คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมสี เขียวใน
ประเทศไทย จํานวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 25 คน สําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ประชากร คื อ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับการจัด การโรงแรมสี เ ขี ยวโดยตรง ประกอบไปด้วย
ผู ป้ ระกอบการหรื อ ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งานโรงแรมสี เ ขี ย วที่ ไ ด้ผ่า นการประเมิ น จากกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 460 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Mplus
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการจัดการโรงแรมสี เขียว โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 2) ระดับการตลาดสี เขียว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดจําหน่าย 3) ระดับคุณภาพบริ การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ ความไว้วางใจ 4) ระดับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเป็ นผูน้ าํ ในตลาด 5) รู ปแบบการจัดการ
โรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทยโดยพิจารณาค่าอิทธิ พลระหว่างตัวแปรสาเหตุ
และตัวแปรผล ผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มตัวแปรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือปั จจัยหลัก และปั จจัยรอง ปั จจัยหลัก ได้แก่ ราคา การ
จัดซื้ อจัดจ้าง การจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน การสื่ อสาร และ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ปั จจัยรอง ได้แก่
การมีส่วนร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดจําหน่าย และการบริ การ
คําสําคัญ: การจัดการ ,โรงแรมสี เขียว, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทั่ว โลก รั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆ จึ ง ให้ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาศัก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ที่ผ่านมาถึงแม้จาํ นวนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องแต่
นั่นไม่ได้หมายความว่า การพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวของไทยนั้นจะมีความยัง่ ยืน TAT Review Magazine ได้
ระบุในแนวทางปฏิรูปประเทศไทย (tatreviewmagazine. 2559 : เว็บไซต์) ว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่
ความยัง่ ยืนนั้น มีมิติการพัฒนาที่ ตอ้ งจัดการให้เกิ ดความสมดุ ลที่ สําคัญอยู่ 4 มิติ กล่าวคือ มิติเจ้าบ้าน/อุปทาน
(Host) มิติผมู ้ าเยือน (Guest) กลไกการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Mechanism) และมิติดา้ นคุณภาพการ
บริ การ (Service Quality) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้รายงานถึง
สถานการณ์ในประเทศไทยว่ากําลังประสบกับปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ อยหรอเสื่ อมโทรม
อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อปั ญหาต่างๆ ทั้งต้นทุ นในเชิ งเศรษฐกิ จและผลกระทบร้ ายแรงต่อคุณภาพชี วิต
ประชาชน ธุ รกิ จโรงแรมเป็ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องจากการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นส่ วน
ของภาคบริ การที่ ได้รับประโยชน์ม ากที่ สุดจากอุต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว อี กทั้งยังเป็ นภาคธุ รกิ จที่ ใ ช้พลัง งาน
มหาศาล ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ท รั พ ยากรต่า งๆ มากมาย อาทิ พลัง งานไฟฟ้ า นํ้า การปล่ อ ยของเสี ย และ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน ฐานเศรษฐกิจ (Thansettakij. 2559)
ส่ งผลให้ในปี พ.ศ. 2546 กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการที่พกั โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมซึ่ งมีการใช้พลังงาน ทรัพยากร เกิดนํ้าเสี ยใน
ปริ มาณค่อนข้างมาก จึงได้จดั ทําโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสถานประกอบการในการบริ การที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel) เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร
พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ ดี และเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้การท่ องเที่ ยวเกิ ดความยัง่ ยืนในด้านกลไกลการบริ หารจัดการ
Manaktola and Jauhari (2007 : 364) มี การระบุว่าการตลาดที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันด้วยการช่วยให้การวางตําแหน่งของโรงแรมนั้นมีความแตกต่างในเวทีการแข่งขัน อย่างไร
ก็ตามแม้ในงานวิจยั หลายชิ้นจะระบุวา่ การดําเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันงานวิจยั หลายชิ้นกลับพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโรงแรมสี เขียวเป็ น
แบบผสมผสาน คือ บางการศึกษาพบว่ามีผลทางบวกและบางผลการศึกษาก็มีผลทางลบ (Yixing (Lisa) Gao, 2014
: 326) จึงเป็ นที่มาของการศึกษารู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวว่าสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ในประเทศไทยได้หรื อไม่อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)

เพื่อศึกษาระดับการจัดการโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
เพื่อศึกษาระดับการตลาดสี เขียวของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริ การของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
เพื่อศึกษาระดับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
เพื่อสร้างและยืนยันรู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎี ร วมไปถึ ง ผลงานวิจัย ในอดี ต และการสัม ภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้างผูป้ ระกอบการโรงแรมสี เขียว ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดแนวคิดในการวิจยั เพื่อศึ กษารู ปแบบการจัดการ
โรงแรมสี เขียวเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย ดังนี้
ตัวแปรแฝงภายใน

ตัวแปรแฝงภายนอก

คุณภาพการให้ บริการ

การจัดการโรงแรมสีเขียว

1) นโยบายด้านการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2) การพัฒนาบุคลากร
3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
4) การจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
6) การมีส่วนร่ วมกับท้องถิ่นและชุมชน

1) ความไว้วางใจ
2) ความเชื่ อถือได้
3) ลักษณะทางกายภาพ
4) การเอาใจใส่
ความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน

การตลาดสี เขียว

1) การเป็ นผูน้ าํ ในตลาด
2) ความแตกต่าง
3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่ วน
4) การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว

1) ผลิตภัณฑ์
2) ราคา
3) การจัดจําหน่าย
4) การสื่ อสารการตลาด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการดําเนินการวิจยั แบ่งออก 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง และทําการสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างกับผูป้ ระกอบการโรงแรมสี เขียวเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Quality Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเทป ถอดเทป จากนั้นทําการสรุ ปและสังเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 2 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantity Research) เพื่อตรวจสอบและหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในการกําหนดรู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวเพือ่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย
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1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากร (Populations) ที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโรงแรมสี เขียว (Green Hotel) โดยตรง
ระยะที่ 3 คือ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อพัฒนาและการยืนยันรู ปแบบการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจัยเชิ งคุ ณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงแรม หรื อผูจ้ ัดการ พนักงาน นักวิชาการด้าน
การตลาดสี เขียว เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกค้าของโรงแรม รวมทั้งสิ้น 25 คน กระจายไปยังทุกภูมิภาคในประเทศ
การวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูจ้ ดั การ และพนักงานโรงแรมสี เขียวที่ผ่านการ
ประเมิ นจากกรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ปี 2559 ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ น 460 คน การ
กําหนดขนาดตัวอย่างเป็ นไปตามสัดส่วนของจํานวนห้องพักในแต่ละโรงแรม กระจายไปยังทุกภูมิภาคในประเทศ
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การกําหนดความสัมพันธ์กลุ่มตัวแปรของการจัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ตามผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้กลุ่มตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย
1. การจัดการโรงแรมสี เขียว ประกอบด้วย 1) การบริ การที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 2) การพัฒนา
บุคลากร 3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4) การจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 5) การจัดการสิ่ งแวดล้อม
และพลังงาน 6) การมีส่วนร่ วมกับท้องถิ่นและชุมชน (กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2559, น. 1)
2. การตลาดสี เขียว ประกอบไปด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การจัดจําหน่าย 4) การสื่ อสารการตลาด
(สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553, น. 337)
ตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย
1. คุณภาพบริ การ ประกอบไปด้วย 1) ความไว้วางใจ 2) ความเชื่อถือได้ 3) ลักษณะทางกายภาพ และ
4) การเอาใจใส่ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985)
2. ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) การเป็ นผูน้ าํ ในตลาด 2) ความแตกต่าง 3) การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน 4) การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว (Porter. M.E., 1990)
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
2. การวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) ชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating Scale) ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป การจัดการโรงแรมสี เขียว การตลาดสี เขียว คุณภาพบริ การ ความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ประเทศ ประกอบไปด้วย ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก และภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 2 ปี 6 เดือน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาํ เนินการโดยสรุ ป ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับการตลาดสี เขียว คุณภาพบริ การ และความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุสมการโครงสร้างเส้นทางรู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียว
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม Mplus

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 309 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.17 อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 20-35 ปี จํานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.78
ส่ วนใหญ่ตาํ แหน่ งปั จจุบนั เป็ นพนักงาน จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.35 ส่ วนใหญ่ประสบการณ์ใ นการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมสี เขียว อยูร่ ะหว่าง 1 – 3 ปี จํานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.61
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการโรงแรมสี เขียว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รองลงมาคือ การจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน การมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น การจัดซื้ อจัดจ้างที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากร
ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับการตลาดสี เขียว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การจัดจําหน่าย รองลงมาคือ การสื่ อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ และราคา ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพบริ การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ความไว้วางใจ รองลงมาคือ การเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ และลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ
5. ผลการวิเคราะห์ระดับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเป็ นผูน้ าํ ในตลาด รองลงมาคือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ความแตกต่าง
และการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ตามลําดับ
6. รู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย จากผลการ
วิเคราะห์ค่าอิทธิ พลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล พบปั จจัยที่ มีผลต่อความได้เปรี ยบโดยแบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม คือ ปั จจัยหลัก และปั จจัยรอง ปั จจัยหลัก ได้แก่ ราคา การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดการสิ่ งแวดล้อม การสื่ อสาร
และ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ปั จจัยรอง ได้แก่ การมีส่วนร่ วม ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดจําหน่าย
และการบริ การ
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้ างหลังการปรั บสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ แสดงผล
ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ พิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ ( χ 2) มีค่าเท่ากับ 265.711 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 91 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p – value) มีค่าเท่ากับ
0.000 ค่าไค-สแควร์สมั พันธ์ ( χ 2 / df) มีค่าเท่ากับ 2.919 (ตามมาตรฐาน ควรมีค่าไม่เกิน 2.0 หรื อ น้อยกว่า 5 กรณี
โมเดลซับซ้อน CFI มีค่าเท่ากับ 0.965 (ตามมาตรฐานควรมีค่ามากกว่า 0.9) TLI มีค่าเท่ากับ 0.941 (ตามมาตรฐาน
ควรมีค่ามากกว่า 0.9) เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องจากค่า RMSEA (Rool Mean Square Error of Approximation
) มีค่าเท่ากับ 0.052 (ตามมาตรฐานควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรื ออยูร่ ะหว่าง 0.05 ถึง 0.08) (สุนทรพจน์ ดํารงพานิ ช,
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2555, น. 33) และค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่ วนที่เหลือ (SRMR : Standardized Root Mean
Squared Residual) มีค่าเท่ากับ 0.034 (ตามมาตรฐานควรมีค่าน้อยกว่า 0.08) (สุนทรพจน์ ดํารงพานิช, 2555, น. 33)
ตารางที่ 1 สรุ ปความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
รู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย
ตัวแปรสาเหตุ
(Effect)
Hotel to Competitive
Marketing to Competitive
Service to Competitive
Hotel to Service to Competitive
Marketing to Hotel to Competitive

อิทธิพลทางตรง (DE)
0.106
0.155
0.700
0.106
0.155

อิทธิพลทางอ้ อม
(IE)
0.754
0.498

อิทธิพลรวม
(TE)
0.106
0.155
0.700
0.860
0.653

จากผลของการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั นําเสนอค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเส้นทาง นํามาตอบ
สมมติฐาน ข้อที่ 1-5 สรุ ปได้ดงั นี้ สมมติฐานที่ 1 พบว่า การจัดการโรงแรมสี เขียวมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อ
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.106 สมมติฐานที่ 2 พบว่า การตลาดสี เขียวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.155 สมมติฐานที่ 3
พบว่า คุณภาพบริ การ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.700 สมมติฐานที่ 4 พบว่า การจัดการโรงแรมสี เขียวมี
อิทธิ พลที่เป็ นสาเหตุทางอ้อมเชิงบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย โดยผ่านเส้นทางคุณภาพ
บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.754 และ สมมติฐานที่ 5 พบว่า
การตลาดสี เขียวมีอิทธิ พลที่เป็ นสาเหตุทางอ้อมเชิ งบวกต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในประเทศไทย โดย
ผ่านเส้นทางการจัดการโรงแรมสี เขียว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ
0.498 ผลจากการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันใน
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบประเด็นผลการวิจยั ที่สาํ คัญควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการจัดการโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
จากการวิจัยพบว่า การมี ส่วนร่ วมกับชุ มชนท้องถิ่ นนั้น เกื อบทั้งหมดของพนักงานเป็ นแรงงานใน
ท้องถิ่น มีการนําผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจําหน่ายเพื่อเป็ นของฝากหรื ออุปกรณ์เครื่ องใช้ในโรงแรม ด้านการพัฒนา
บุคลากร ได้มีการถ่ายทอดนโยบายรวมถึงสร้างความตระหนักรู ้และปรับทัศนคติในการให้บริ การสอดคล้องกับ
นโยบายของโรงแรมสี เขียว เช่นเดี ยวกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆในการที่ จะดูแลเรื่ องสิ่ งแวดล้อมจะต้องมี
จิตสํานึกด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงานให้สะอาด มีมาตรการกําจัดของ
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เสี ยออกจากโรงงานไม่ให้ออกมาทําลาย สิ่ งแวดล้อม (สันทนา อมรไชย, 2552, น. 29) ธุรกิจโรงแรมควรสร้างแรง
กระตุน้ และจูงใจลูกค้าที่มาใช้บริ การเห็นความสําคัญในการจัดการสิ่ งแวดล้อมโรงแรมสี เขียว ในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการติดต่อกับผูจ้ ดั ส่ งที่อยูใ่ นท้องถิ่นและหาทางร่ วมมือกันในการลดใช้ทรัพยากรที่ ไม่จาํ เป็ นโดยอยู่บน
พื้นฐานของต้นทุนที่ต่าํ ที่สุด สอดคล้องกับ (ขวัญฤดี โซติชนาทวีวงค์, 2555, น. 7) ที่ระบุวา่ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในองค์กร นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดรายจ่ายด้านการจัดการของเสี ยที่เกิ ดขึ้น
แล้ว ยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการมีส่วนร่ วมช่วยฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้กบั ลูกค้าและกระตุน้ ให้ลูกค้ารู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การช่วยเหลือสังคม มีส่วนร่ วมในการลดมลพิษและประหยัดพลังงาน
2. ระดับการตลาดสี เขียวของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
จากการวิจยั พบว่า การสื่ อสารการตลาด ตัวแปรที่ มีผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันโรงแรมใน
ประเทศไทย โดยรวมเป็ นลําดับแรก สอดคลัองกับ ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร (2553, น. 41) ที่ระบุวา่ การสื่ อสารตลาด
เพื่อสิ่ งแวดล้อม คือ การสื่ อสารเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตระหนักต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีความรู ้ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เข้าใจถึงบทบาทของตนต่อการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมมีการใช้อย่างแพร่ หลาย
เนื่องจากสามารถสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรได้เป็ นอย่างดี ในด้านผลิตภัณฑ์ รู ปแบบอาคาร
สวยงามมี เอกลักษณ์ สะท้อนความเป็ นโรงแรมเพื่อ สิ่ งแวดล้อม มี ความปลอดภัยและน่ าเชื่ อ ถื อ ด้านการจัด
จําหน่ าย มีความสะดวกในการเดิ นทาง มีการวางแผนเส้นทางการเดิ นทางให้คุม้ ค่าและลดการใช้พลังงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สันทนา อมรไชย, 2552, น. 29) ที่ ว่าธุ รกิ จโรงแรม เป็ นสถาบันหนึ่ งในการสร้ าง
จิตสํานึกให้ผบู ้ ริ โภคใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม การใช้เครื่ องมือการตลาดอื่นๆในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
3. ระดับคุณภาพบริ การของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
จากการวิจยั พบว่า ความไว้วางใจ ตัวแปรที่มีผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันโรงแรมในประเทศ
ไทย โดยรวมเป็ นลําดับแรก รองลงไปได้แก่ ความเอาใจใส่ และความเชื่อถือได้ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 36)
กล่าวว่า ความสําคัญคุณภาพการบริ การเมื่อลูกค้ารับรู ้ภาพของการบริ การและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านงาน
บริ การนั้น คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็ นความสนใจของนักการตลาดบริ การทุกคนที่จะพยายาม
แสวงหาคําตอบจากลูกค้า เพื่อช่วงชิงความได้เปรี ยบจากการแข่งขัน โรงแรมแสดงให้เห็นถึงการดูแลและห่วงใย
ลูกค้าเป็ นอย่างดี ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ เป็ นมิตร มีอธั ยาศัยไมตรี ต่อลูกค้า พนักงานมีความเอาใจใส่ ต่อปั ญหา
และแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วจะสามารถสร้างความพึงพอใจได้ (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2557, น. 14) ระบุวา่
การบริ การที่ ดีเลิศตรงกับความต้องการหรื อเกิ นความต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกค้าเกิ ดความพอใจ และเกิด
ความจงรักภักดี ลูกค้า เพื่อช่วงชิ งความได้เปรี ยบจากการแข่งขัน โดยการเน้นบริ การของตนให้กบั ลูกค้า ตรง
คุณภาพและปรับปรุ งบริ การให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
4. ระดับความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของโรงแรมสี เขียวในประเทศไทย
ด้านการเป็ นผูน้ ําในตลาด พบว่าประเด็นเรื่ องของต้นทุ นพลังงานที่ ต่ าํ กว่าโรงแรมทั่วๆไป สําหรั บ
โรงแรมที่มีการกําหนดให้เป็ นโรงแรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่แรกจะมีความได้เปรี ยบในประเด็นนี้ ชดั เจน สุ พานี
สกฤษฏ์วานิ ช (2553, น. 47) กล่าวว่า การบรรลุขอ้ ได้เปรี ยบทางด้านต้นทุนตํ่า (Cost Advantage) เป็ นการบริ หาร
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จัดการในทุกด้าน มิใช่ในด้านต้นทุนการผลิตเท่านั้น การที่จะบรรลุขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขันเรื่ องต้นทุนตํ่าได้
นั้น โดยทัว่ ไปกิ จการจะต้องมี การบริ หารและการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าคู่แข่งขัน (Superior
Efficiency) สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพเหนือกว่า (Superior Innovation) การคิดค้นสิ นค้าให้ง่ายต่อการผลิต หรื อ
พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ง่ายขึ้น หรื อเป็ นกระบวนการที่ส้ ันลงหรื อวิจยั พัฒนาหาวัตถุดิบทดแทนที่ มี
ราคาถูกลงได้ กิจการก็จะมีตน้ ทุนที่ต่าํ ลงได้ ซึ่งในงานวิจยั นี้พบว่า โรงแรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมจะมีการบริ หารจัดการ
ด้านพลังงานโดยลงทุนเรื่ องอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่ งในระยะยาวส่ งผลให้ตน้ ทุนตํ่ากว่าโรงแรมทัว่ ไป ใน
ประเด็นด้านความแตกต่าง ต้องยอมรับว่า โรงแรมเพื่อสิ่ งแวดล้อมสามารถสร้างความแตกต่างในด้านกายภาพ
การรับรู ้และความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านภาพลักษณ์ สอดคล้องกับ ธีระ
ขุนแผ้ว (2560) ที่ ว่าการสร้างคุณลักษณะของสิ นค้าและข้อเสนอด้านคุ ณค่าทําให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวทํา งาน
ได้ผลดี จึ งจําเป็ นต้องใช้เครื่ องมือด้านสื่ อสารทุกชนิ ดที่ มีอยู่และทําให้เกิ ดการรู ้จกั ตรายี่ห้อ ในด้านของการมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่ วน ผลจากการวิจยั พบว่า ลูกค้ากลุ่มยุโรป อาทิ แถบสแกนดิเนเวียที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะ
จองโรงแรมผ่านนายหน้า (Agent) กลุ่มนี้ จะเลือกโรงแรมที่ได้รับการรับรองในด้านสิ่ งแวดล้อมก่อน เช่นเดียวกัน
กับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีจะให้มูลค่าเพิ่มกับโรงแรมอนุรักษ์ สอดคล้องกับ ศุภณัฐ ชูชินปราการ (2549, น. 59)
กล่าวว่า การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) คือ การมุ่งเน้นไปยังเป้ าหมายเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
อาจเป็ นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรื อเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะเขตก็ได้ กลยุทธ์น้ ีจะอิงอยูก่ บั หลักการที่วา่ บริ ษทั
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มได้ดีกว่า มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากกว่าการมุ่งจับกลุ่มลูกค้าทั้งหมด เช่ นเดี ยวกันกับ เสนาะ ติ เยาว์ (2560) ที่ ระบุ ว่า การมุ่งตลาดเฉพาะส่ วน
(Market Focus) เป็ นการสร้ างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันอย่า งหนึ่ ง การมี ขอบเขตที่ แคบ (Narrowly
defined) หรื อเป็ นส่ วนตลาดขนาดเล็ก (Niche segment) จะเป็ นพื้นฐานที่มีผลต่อความสามารถของบริ ษทั ในการ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ปั จจัยที่ ควรคํานึ งถึ งในการจัดการโรงแรมสี เขี ยวในประเทศไทยเพื่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการควรคํานึ งถึ ง ราคาที่ เหมาะสมไม่กาํ หนดราคาที่ สูงกว่าโรงแรมโดยทัว่ ไป วาง
แผนการจัดซื้อที่ประหยัดและไม่กระทบสิ่ งแวดล้อม จัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงานได้ดี สื่ อสารกับพนักงานและ
ลูกค้าถึงนโยบายสี เขียวอย่างต่อเนื่อง และสร้างการตระหนักรู ้และปรับทัศนคติแก่พนักงานทุกระดับในองค์กร
(2) ปั จจัยรองที่ผปู ้ ระกอบการควรตระหนัก คือ การมีส่วนร่ วมกับชุมชนโดยเฉพาะการจ้างงานและ
นําวัตถุดิบในชุมชนเข้ามาสู่กระบวนการผลิตบริ การ ผลิตภัณฑ์ในด้านของอาคารสถานที่ตอ้ งมีเอกลักษณ์บ่งบอก
ความเป็ นโรงแรมสี เขียว มีการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในและนอกโรงแรม ทําเลที่ ต้ งั ต้องสะดวกเข้าถึงง่าย และการ
บริ การที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของตัวแปรสมรรถนะการบริ หารจัดการ
กับ ประสิ ทธิ ผลในการดํา เนิ น งาน เพื่ อ ใช้เป็ นข้อสนเทศในการสร้ า งเครื่ องมื อวัดสมรรถนะการบริ หารงาน
ความสําเร็ จในการดําเนินงาน ซึ่งจะเป็ นการนําไปสู่ความสําเร็ จในการบริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
(2) ควรทําการวิจยั เปรี ยบเทียบรู ปแบบการจัดการโรงแรมสี เขียวระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
อาทิ เช่น กลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อให้มองเห็นตัวแปรที่มีความแตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาค

8. กิตติกรรมประกาศ
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรมใน
อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาตรฐานโรงแรมระดับ 3, 4 และ 5 ดาว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้น
พื้นฐานของบุคลากรวิชาชี พท่องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ด้วยวิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ ขนาดตัวอย่าง จํานวน 86 ราย ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะที่ควรพัฒนา
เร่ งด่วนสูงสุด ได้แก่ 1) การตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิผลของการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ 2) ความสามารถ
วางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย 3) ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ
อ่านและการเขียนในระดับสูงได้เป็ นอย่างดี และ 4) สามารถวางแผนบริ หารและจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ: การวิเคราะห์ช่องว่าง สมรรถนะผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรม

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่ วมกันด้านบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
อาเซี ยน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals) เมื่อ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ.
2555 (กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา, 2555) มี วตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้เกิ ดการเคลื่ อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยน การเปิ ดเสรี อาเซียน ปลายปี พ.ศ. 2558 สมาชิกอาเซียนได้มี
การจัด ทํา มาตรฐานสมรรถนะขั้น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ซึ่ งเป็ นกรอบสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากรที่
ประกอบวิชาชี พท่องเที่ ยว โดย MRA บุคลากรวิชาชี พท่องเที่ ยวอาเซี ยนครอบคลุมใน 2 สาขา คือ สาขาธุ รกิ จ
โรงแรม และสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่ ง ACCSTP ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ระดับ ได้แก่ 1.สมรรถนะหลัก (Core
Competencies) เป็ นสมรรถนะร่ วมของบุคลากรในแต่ละสาขาธุรกิจ 2.สมรรถนะทัว่ ไป (Generic Competencies)
เป็ นสมรรถนะร่ ว มของบุ ค ลากรของแต่ ล ะแผนกในสาขาธุ ร กิ จ และ 3.สมรรถนะตามหน้า ที่ (Functional
Competencies) เป็ นสมรรถนะเฉพาะตําแหน่งของแต่ละบุคคล (กรมการท่องเที่ยว, 2561)
ในขณะที่ผลการวิจยั ของโครงการศึกษากรอบความร่ วมมือการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานไทยใน 32
ตําแหน่ งภายใต้ขอ้ ตกลงอาเซี ยน พบว่า สาขาการโรงแรมนั้นไม่ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิ บตั ิการ เนื่ องจาก
โรงแรมสามารถรับพนักงานใหม่เข้ามาฝึ กอบรมระยะสั้นและสามารถทํางานได้ แต่ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลน
แรงงานในระดับบุคลากรระดับกลาง (Supervisor) ซึ่ งต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู ง สามารถบริ หารงานในสายงานตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
การคัด เลื อ กและแต่ง ตั้ง ผูบ้ ริ หารระดับกลางจะพิ จารณาประสบการณ์ แ ละความสามารถเป็ นหลัก สามารถ
รับผิดชอบงานบริ หารได้ดี ทําให้ปัจจุบนั ขาดแคลนและหาบุคลากรทดแทนในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับกลางได้
ยากกว่าตําแหน่งอื่น ๆ (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)
ในปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนอําเภอหัวหิ นกว่า 1.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี ที่
ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง (กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา, 2561) อันจะส่ งผลให้เกิ ดการ
เพิ่มขึ้นของอุปทานของจํานวนห้องพักในอําเภอหัวหิ นตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมในอําเภอหัวหินก็
จะมีอุปสงค์ต่อผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับสู งขึ้น อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนผูบ้ ริ หารระดับกลางของธุรกิจโรงแรม
ดังนั้นภาคธุ รกิ จจึ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรข้างต้นเพื่อป้ องกันปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานในอนาคต โดยภาคธุ รกิ จสามารถใช้กรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชี พ
ท่องเที่ยวแห่ งอาเซี ยนเป็ นแนวทางในการพัฒนาได้ ผูว้ ิจยั พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญและเร่ งด่วน จึง
ควรศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรมในอําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ วิเ คราะห์ ช่ อ งว่า งสมรรถนะของผูจ้ ัด การแผนกต้อ นรั บ ของโรงแรมในอํา เภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ มาตรฐานโรงแรมระดับ 3, 4 และ 5 ดาว ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ช่วงทศวรรษ 1970 David McCellland ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ ซ่อนอยู่
ภายในปั จเจกบุคคล ซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่ดีหรื อได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ในงานที่ ตนรับผิดชอบ ถัดมาปี ค.ศ. 1993 Lyle M. Spencer และ Signe M. Spencer ได้เสนอองค์ประกอบของ
สมรรถนะเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ความรู ้ 2.ทักษะ และ 3.คุณลักษณะ ซึ่งคุณลักษณะประกอบด้วย แนวคิดของตนเอง
บุคลิกลักษณะประจําตัว และแรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน (Oshins, 2002) ในขณะที่กรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้น
พื้นฐานของบุคลากรวิชาชี พท่องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน (ACCSTP) ประกอบด้วย 1. สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะ
ทัว่ ไป และ 3. สมรรถนะตามหน้าที่
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ในครั้งนี้ โดยการผสานแนวคิดตัวแบบ
สมรรถนะเข้ากับมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซี ยน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง
ในการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการและสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ
ในบริ บทของธุรกิจโรงแรมในอําเภอหัวหิ น สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 1 ดังนี้

มาตรฐานสมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของ
บุคลากรวิชาชีพท่ องเทีย่ วแห่ งอาเซียน
-สมรรถนะหลัก
-สมรรถนะทัว่ ไป
-สมรรถนะตามหน้าที่

ตัวแบบสมรรถนะ
-ทักษะ
-ความรู ้
-คุณลักษณะ

ช่องว่างของระดับสมรรถนะ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยวิธีการวิจยั เชิงสํารวจ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง การวิจยั ครั้งนี้ ประชากรการวิจยั ได้แก่ ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรมใน
อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาตรฐานโรงแรมระดับ 3, 4 และ 5 ดาว จากรายงานข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ
ของเทศบาลเมืองหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ระบุวา่ มีโรงแรม จํานวน 118 โรงแรม (เทศบาลเมืองหัวหิ น,
2560) ดังนั้นจึงควรมีผจู ้ ดั การโรงแรมแผนกต้อนรับ จํานวน 118 คน กลุ่มตัวอย่ างได้แก่ ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับใน
อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ นอย่างง่าย กําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Krejcie และ Morgan (1970) ขนาดตัวอย่าง จํานวน 92 คน
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา สมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุ คลากรวิช าชี พท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ยนประกอบด้ว ย
1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะทัว่ ไป และ3) สมรรถนะตามหน้าที่
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย การวิจยั ใช้วธิ ี วทิ ยาเชิงสํารวจกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม Rating
Scales แบบ Likert’s Scales 3 ระดับคําถาม เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ย นของผู ้จัด การแผนกต้อ นรั บ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ช่ อ งว่า งในการพัฒ นาสมรรถนะ
(Competencies Gap : CG) ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะตามหน้าที่ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะหลัก ส่วนที่
3 แบบประเมินสมรรถนะทัว่ ไป และส่วนที่ 4 แบบประเมินสมรรถนะตามหน้าที่
สําหรับเกณฑ์ในการวัดตัวแปรของข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ ยวกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป
และสมรรถนะตามหน้าที่ ของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ ในส่ วนที่ 2-4 ใช้มาตรวัดระดับความถี่แบบ Likert Scales
ประเมินค่าแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและความหมาย ดังนี้
การแสดงสมรรถนะในปัจจุบนั
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
สมรรถนะที่คาดหวังในอนาคต
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ความหมาย
มีการปฏิบตั ิเป็ นประจํา (สูง)
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
มีการปฏิบตั ิเป็ นครั้งคราว

คะแนนเฉลี่ย
2.34-3.00
1.67-2.33
1.00-1.66

ต้องการพัฒนาในระดับมาก (สูง)
ต้องการพัฒนาในระดับปานกลาง
ต้องการพัฒนาในระดับน้อย

2.34-3.00
1.67-2.33
1.00-1.66

4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การทดสอบความตรง ผูว้ ิจยั ได้ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการโรงแรมจํานวน 3 ท่าน พิจารณาแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความตรงของข้อคําถามแต่ละ
ข้อ การทดสอบความเชื่ อมั่น ใช้การคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
เพื่ อ วิเ คราะห์ ความสอดคล้องของแบบสอบถามในแต่ล ะข้อคํา ถามก่ อ นการเก็ บข้อมู ลจํา นวน 30 ชุ ด ซึ่ ง ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าต้องอยูใ่ นช่วง 0.71-1.00 ซึ่ งเป็ นระดับที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ระดับสู งในการอธิ บาย
รู ปแบบความแปรปรวนของข้อมูล (เกี ยรติสุดาศรี สุข, 2552) โดยผลการคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 ซึ่ งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 0.71 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ สู ง การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ขอความร่ วมมือนักวิจยั ที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั หัวหิ น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็ นผู ้
แจกและเก็ บ คื น แบบสอบถาม ด้ว ยการส่ ง แบบสอบถามโดยตรงไปยัง โรงแรมในอํา เภอหั ว หิ น มี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามและส่งคืน จํานวน 86 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 93.5 ของขนาดตัวอย่าง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของผู้ ต อบแบบสอบถาม จํา นวน 86 ฉบับ รายละเอี ย ดสํา คัญ ดัง นี้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 67 คน (ร้อยละ 77.9) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 39 คน (ร้อยละ
45.3) สัญชาติไทย จํานวน 85 คน (ร้อยละ 98.8) รายได้นอ้ ยกว่า 45,000 บาทต่อเดือน จํานวน 67 คน (ร้อยละ 77.9)
ตําแหน่ งปั จจุบนั มีสัดส่ วนที่ ใกล้เคียงกัน ได้แก่ รองผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ จํานวน 37 คน (ร้อยละ 43.0) และ
ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ จํานวน 36 คน (ร้อยละ 41.9) ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งปั จจุบนั 6-10 ปี จํานวน
34 คน (ร้อยละ 39.5) และปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงแรม ระดับ 3 ดาว จํานวน 49 คน (ร้อยละ 57.0) ระดับ 4 ดาว จํานวน
26 คน (ร้อยละ 30.2) และระดับ 5 ดาว จํานวน 11 คน (ร้อยละ 12.8)
ตารางที่ 1 คะแนนค่าปั จจุบนั ค่าคาดหวัง และช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะของสมรรถนะหลักของผูจ้ ดั การ
แผนกต้อนรับ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
ข้ อที่

สมรรถนะหลักของ
ผู้จัดการแผนกต้ อนรับ

1.1

สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างเหมาะสม
สามารถทํางานในสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมได้อย่าง
หลากหลาย
สามารถปฏิบตั ิงานตาม
สุ ขอนามัยในที่ทาํ งานได้อย่าง
ปลอดภัย
สามารถปฏิบตั ิงานด้าน
สุ ขลักษณะในที่ทาํ งานได้ตาม
ระเบียบปฏิบตั ิ
มีการพัฒนาความรู ้ในธุ รกิจ
โรงแรมอย่างต่อเนื่อง

1.2

1.3

1.4

1.5

ระดับ
สมรรถนะ
ในปัจจุบัน
2.52

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.57

แปลผล

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.57

แปลผล

สู ง

ระดับ
สมรรถนะที่
ค่ าคาดหวัง
2.71

ลําดับ

สู ง

ช่ องว่ างใน
การพัฒนา
สมรรถนะ
0.19

2.41

0.60

สู ง

2.69

0.56

สู ง

0.28

3

2.55

0.57

สู ง

2.70

0.58

สู ง

0.15

5

2.45

0.57

สู ง

2.74

0.54

สู ง

0.29

2

2.38

0.54

สู ง

2.84

0.46

สู ง

0.45

1

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์
ช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะ (Competencies Gap : CG) ของความคาดหวังและระดับสมรรถนะในปั จจุบนั
(ผลต่างของคะแนนความคาดหวังลบด้วยคะแนนในปั จจุบนั ของสมรรถนะ) ที่ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับได้ประเมิน
มา พบว่า สมรรถนะหลักที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสู งสุ ดสามลําดับแรก (เรี ยงตามขนาดของช่องว่าง
ในการพัฒนาสมรรถนะ) ได้แก่ มีการพัฒนาความรู ้ในธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง (CG = 0.45) สามารถปฏิบตั ิงาน
ด้านสุ ขลักษณะในที่ ทาํ งานได้ตามระเบี ยบปฏิบตั ิ (0.29) สามารถทํางานในสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้อย่าง
หลากหลาย (0.28) ส่วนลําดับสุดท้าย คือ สามารถปฏิบตั ิงานตามสุขอนามัยในที่ทาํ งานได้อย่างปลอดภัย (0.15)
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 2 คะแนนค่าปั จจุบนั ค่าคาดหวัง และช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะของสมรรถนะทัว่ ไปของผูจ้ ดั การ
แผนกต้อนรับ
ข้ อที่

สมรรถนะทัว่ ไปของ
ผู้จัดการแผนกต้ อนรับ

2.1

สามารถสื่ อสารทางโทรศัพท์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถแนะนําการให้บริ การ
สิ นค้า และกล่าวการต้อนรับได้
อย่างเหมาะสม
สามารถทํางานเกี่ยวงานธุรการ
ทัว่ ไปได้อย่างถูกต้อง
สามารถใช้เครื่ องมือทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีทวั่ ไปได้อย่างถูกต้อง
สามารถใช้และค้นหาข้อมูลต่างๆ
ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สามารถแสวงหาความรู ้ให้
ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ
สามารถจัดการและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
ตอบคําถามทัว่ ไปได้อย่างถูกต้อง
สามารถปฏิบตั ิงานด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ระดับ
สมรรถนะใน
ปัจจุบัน
2.34

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.59

แปล
ผล

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.59

แปล
ผล

สู ง

ระดับ
สมรรถนะที่
ค่ าคาดหวัง
2.72

ลําดับ

สู ง

ช่ องว่ างใน
การพัฒนา
สมรรถนะ
0.38

2.50

0.59

สู ง

2.70

0.60

สู ง

0.20

8

2.44

0.52

สู ง

2.65

0.63

สู ง

0.21

6

2.51

0.53

สู ง

2.65

0.63

สู ง

0.14

9

2.49

0.59

สู ง

2.70

0.60

สู ง

0.21

6

2.43

0.58

สู ง

2.74

0.56

สู ง

0.31

5

2.30

0.60

ปาน
กลาง

2.69

0.56

สู ง

0.38

2

2.38

0.62

สู ง

2.76

0.57

สู ง

0.37

4

2.15

0.58

ปาน
กลาง

2.73

0.56

สู ง

0.58

1

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์
ช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะทัว่ ไปที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสูงสุดสามลําดับแรก
ได้แก่ สามารถปฏิ บตั ิงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง (CG = 0.58) สามารถจัดการและแก้ไข
ปั ญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (0.38) สามารถสื่ อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(0.38) ส่วนลําดับสุดท้าย คือ สามารถใช้เครื่ องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทวั่ ไปได้อย่างถูกต้อง (0.14)
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3 คะแนนค่าปัจจุบนั ค่าคาดหวัง และช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะของสมรรถนะตามหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ
ข้ อที่
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

3.13
3.14
3.15

3.16

สมรรถนะตามหน้ าที่ของ
ผู้จัดการแผนกต้ อนรับ
จัดให้มีและรักษาความปลอดภัย
ในที่ทาํ งานได้อย่างเหมาะสม
สามารถบริ หารจัดการการบริ การ
แขกที่มาพักได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถเตรี ยมและตรวจสอบ
งบประมาณการประกอบการได้
อย่างถูกต้อง
สามารถบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
ภายใต้งบประมาณตามที่กาํ หนด
สามารถบริ หารการจัดซื้ อสิ นค้า
คงคลังและตรวจสอบรายการ
สิ นค้าได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
สามารถดําเนินงานเป็ นไปตาม
กฎระเบียบ เงื่อนไขของกฎหมาย
สามารถสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถควบคุมและบริ หาร
ความสัมพันธ์บนความ
หลากหลายในสถานที่ทาํ งานได้
อย่างเหมาะสม
สามารถจัดการให้มีการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
สามารถสรรหาและคัดเลือก
พนักงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถตรวจสอบมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานได้อย่าง
ถูกต้อง
สามารถจัดทําขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานได้อย่างถูกต้อง
สามารถจัดเตรี ยมและฝึ กอบรม
พนักงานได้อย่างเหมาะสม
จัดให้มีการฝึ กอบรมกลุ่มย่อยให้
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
มีการตรวจสอบและประเมิน
ประสิ ทธิผลของการฝึ กอบรม
อย่างสมํ่าเสมอ
สามารถวางแผนบริ หาร
และจัดการประชุมได้อย่าง
เหมาะสม

ระดับ
สมรรถนะ
ในปัจจุบัน
2.41

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.60

แปล
ผล

ระดับสมรรถนะ
ที่ค่าคาดหวัง

แปล
ผล

2.63

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.61

ลําดับ

สู ง

ช่ องว่ างในการ
พัฒนา
สมรรถนะ
0.22

สู ง

2.58

0.58

สู ง

2.63

0.61

สู ง

0.05

20

2.29

0.63

ปาน
กลาง

2.64

0.51

สู ง

0.35

9

2.31

0.60

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.63

0.61

สู ง

0.31

10

2.30

0.55

2.62

0.60

สู ง

0.31

10

2.53

0.55

สู ง

2.65

0.61

สู ง

0.12

19

2.42

0.54

สู ง

2.62

0.62

สู ง

0.20

17

2.42

0.58

สู ง

2.66

0.61

สู ง

0.24

13

2.44

0.54

สู ง

2.65

0.61

สู ง

0.21

16

2.38

0.58

สู ง

2.66

0.59

สู ง

0.28

12

2.41

0.56

สู ง

2.64

0.59

สู ง

0.23

14

2.49

0.57

สู ง

2.69

0.58

สู ง

0.20

17

2.31

0.58

2.72

0.57

สู ง

0.41

6

2.31

0.64

2.69

0.56

สู ง

0.37

7

2.10

0.55

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2.73

0.58

สู ง

0.63

1

2.21

0.53

ปาน
กลาง

2.73

0.50

สู ง

0.52

4
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้ อที่
3.17

3.18

3.19

3.20

สมรรถนะตามหน้ าที่ของ
ผู้จัดการแผนกต้ อนรับ

สามารถรักษามาตรฐาน
และข้อมูลทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
สามารถวางแผนและจัดการ
อพยพแขกโรงแรมออกจาก
อาคารได้อย่างปลอดภัย
สามารถวางแผนและจัดระบบ
และระเบียบปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการ
อ่านและการเขียนในระดับสู งได้
เป็ นอย่างดี

ระดับ
สมรรถนะ
ในปัจจุบัน
2.35

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.53

แปล
ผล

ระดับสมรรถนะ
ที่ค่าคาดหวัง

สู ง

2.19

0.60

2.30

2.21

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

แปล
ผล

2.72

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55

ลําดับ

สู ง

ช่ องว่ างในการ
พัฒนา
สมรรถนะ
0.37

ปาน
กลาง

2.74

0.56

สู ง

0.56

2

0.53

ปาน
กลาง

2.73

0.58

สู ง

0.43

5

0.56

ปาน
กลาง

2.74

0.60

สู ง

0.53

3

7

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์
ช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะตามหน้าที่ที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาสูงสุดสามลําดับ
แรก ได้แก่ มี การตรวจสอบและประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ (CG = 0.63) สามารถ
วางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย (0.56) สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน
และการเขียนในระดับสู งได้เป็ นอย่างดี (0.53) ส่ วนลําดับสุ ดท้าย คือ สามารถบริ หารจัดการการบริ การแขกที่มา
พักได้อย่างมีคุณภาพ (0.05)
ตารางที่ 4 คะแนนช่องว่างในการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ จําแนกตามมาตรฐานดาว
ลําดับที่
3.15
2.9
3.18
3.20
3.16

สมรรถนะ
มีการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ผลของ
การฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ
สามารถปฏิบตั ิงานด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
สามารถวางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรม
ออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและการ
เขียนในระดับสู งได้เป็ นอย่างดี
สามารถวางแผนบริ หารและจัดการประชุมได้
อย่างเหมาะสม

ภาพรวม

ลําดับ

3 ดาว

ลําดับ

4 ดาว

ลําดับ

5 ดาว

ลําดับ

0.63

1

0.71

1

0.69

1

0.09

3

0.58

2

0.63

4

0.58

3

0.36

1

0.56

3

0.65

3

0.50

5

0.27

2

0.53

4

0.69

2

0.62

2

-0.36

5

0.52

5

0.61

5

0.58

3

0.00

4

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็ นว่า เมื่อนําสมรรถนะทั้งสามประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไป
และสมรรถนะตามหน้า ที่ มาเรี ย งลํา ดับ ตามขนาดของช่ อ งว่า งในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ในภาพรวม
สมรรถนะที่ มี ค่ า คะแนนช่ อ งว่า งในการพัฒ นาสู ง ที่ สุ ด ห้า ลํา ดับ แรก ได้แ ก่ 1.มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น
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ประสิ ทธิ ผลของการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ (CG = 0.63) 2.สามารถปฏิบตั ิงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้อง (0.58) 3.สามารถวางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย (0.56) 4.
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดับสูงได้เป็ นอย่างดี (0.53) และ 5.สามารถวางแผนบริ หาร
และจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม (0.52)
ทั้งนี้ เมื่ อจําแนกขนาดของช่ องว่างการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานโรงแรมระดับดาวแล้ว พบว่า
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภาพรวม มีแต่เพียงสมรรถนะด้านความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดับสูงได้เป็ นอย่างดี
ที่มีความต้องการพัฒนาสู งขึ้นมาก ซึ่ งแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั กับความเห็นของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ มาตรฐาน
ระดับ 5 ดาว ที่ไม่มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนี้เลย

6. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาช่องว่างการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรม มาตรฐานโรงแรม
ระดับ 3, 4 และ 5 ดาว พบว่า สมรรถนะที่สาํ คัญที่สุดของการวิจยั ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน คือ สมรรถนะตามหน้าที่ของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับเป็ นส่ วนใหญ่ สะท้อน
ทัศนคติ ของผูจ้ ัดการแผนกต้อนรั บที่ เห็ นว่า มี ความจําเป็ นเร่ งด่ วนในการพัฒนาสมรรถนะการทํา งานที่ ต ้อ ง
สอดคล้องกับสมรรถนะตามหน้าที่เป็ นหลักมากกว่าที่จะให้ความสําคัญต่อสมรรถนะหลัก หรื อสมรรถนะทัว่ ไป
เนื่ องจากสมรรถนะตามหน้าที่สามารถช่วยส่ งเสริ มความก้าวหน้าในสายอาชี พของตนเองเป็ นสําคัญ หรื อทําให้
ตนเองสามารถบรรลุเป้ าหมายของอาชี พได้ ซึ่ งสมรรถนะตามหน้าที่ ดงั กล่าว คือ การตรวจสอบและประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลของการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ สามารถวางแผนและจัดการอพยพแขกโรงแรมออกจากอาคารได้
อย่างปลอดภัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและการเขียนในระดับสู งได้เป็ นอย่างดี และสามารถวางแผน
บริ หารและจัดการประชุมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kong, Cheung, และ Song (2012) ที่
พบว่า ผูจ้ ดั การแผนกของโรงแรมแต่ละคนมีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็ นมืออาชีพในการทํางาน โดย
การพัฒนาทักษะที่ เกี่ ยวข้องในการทํางานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุความสําเร็ จตามเป้ าหมายในอาชี พของ
ตนเอง รวมถึงงานวิจยั ของ Bharwani และ Talib (2017) ที่ พบว่า การพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ส่งผลดี ต่อการ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ ได้อย่างยัง่ ยืนในธุรกิจโรงแรม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jeou-Shyan, Hsuan, Chih-Hsing,
Lin, และ Chang-Yen (2011) ที่ พ บว่า สมรรถนะตามหน้า ที่ จํา นวน 5 ตัว บ่ ง ชี้ ได้แ ก่ การจัด การทางการเงิ น
การตลาดและธุ รกิ จ การจัดการภาคสนาม ทรัพยากรบุคคล และสารสนเทศ จะช่วยทําให้ผลประกอบการของ
โรงแรมสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว ส่ วนใหญ่ความต้องการพัฒนาสมรรถนะสอดคล้องกับใน
ระดับภาพรวม แต่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว ซึ่ งอาจเป็ นผลของสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จที่ ต่างกัน รวมทั้งโรงแรม
มาตรฐานระดับ 5 ดาว ส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมเครื อต่างชาติ (ศันสนีย ์ สี พิมขัด, 2556)
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของ
โรงแรมตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชี พท่องเที่ยวแห่ งอาเซี ยน มีความสอดคล้อง
กับสภาพจริ งในการทํางาน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรประเมินสมรรถนะ
ของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ โดยจําแนกออกตามมาตรฐานโรงแรมระดับดาว รายจังหวัด หรื อรายภาค เพื่อจัดลําดับ
ความเร่ งด่วนในการพัฒนา โดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ ง
อาเซี ยน หรื อมาตรฐานสากลที่สูงกว่า เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้งบประมาณโดยสามารถมีความร่ วมมือกับ
สมาคมโรงแรมไทย เพื่อเป็ นหน่วยงานร่ วมพัฒนาด้วยการจัดหาผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับที่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีเยีย่ ม มา
ทําหน้าที่เป็ นวิทยากรหรื อพี่เลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรมที่สนใจ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรนําสมรรถนะที่คน้ พบจากการ
วิจยั นี้ ได้แก่ การตรวจสอบและการประเมินประสิ ทธิ ผลการฝึ กอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอพยพแขก
โรงแรม และการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่ผจู ้ ดั การแผนกต้อนรับมีความต้องการพัฒนามาก
ตามลํา ดับ โดยผูว้ ิจัย ควรทํา การออกแบบ พัฒ นา และทดลองใช้หลัก สู ต รการพัฒนาสมรรถนะดังกล่ าวให้
สอดคล้องสภาพจริ งในการทํางาน ซึ่งตรงและสอดคล้องกับความต้องการของผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับของโรงแรม
ที่มีมาตรฐานโรงแรมระดับ 3, 4 หรื อ 5 ดาว เพื่อเป็ นแนวทางในการอบรมให้แก่ผจู ้ ดั การแผนกต้อนรับโดยทัว่ ไป
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศกับสายการบินในยุค 4.0
Satisfaction of Air Freight Users with Airlines in the 4.0 Era.
ภีรดา ประดิษฐพงษ์
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่ อ

การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทางอากาศกับสายการบินในยุค 4.0 มีพฤติกรรม
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับผูใ้ ช้บริ การการในอดี ต กล่าวคื อ ยุค 1.0 จนถึ ง ยุค 3.0 ผูใ้ ช้บริ การและ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นฝ่ ายรับข้อเสนอ โดยจะคอยรับสิ นค้าหรื อบริ การจากผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การ แต่ในปั จจุ
ปั น ผูใ้ ช้บริ การและผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 จะมีแนวผูค้ ิดที่จะเป็ นผูร้ ่ วมสร้างและเสนอความคิดของตัวเองในลักษณะของ
Co-creation
ดังนั้น การทําให้ผูใ้ ช้บริ การและผูบ้ ริ โภคยุดใหม่เกิ ดความพึ่งพอใจต่อการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าทาง
อากาศ โดยผูป้ ระกอบการต้องมีการบริ หารความสัมพันธ์และสร้างอรรถประโยชน์เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเห็นคุณค่า
(Value Added) ในบริ การที่ได้รับมีความแตกต่างจากสายการบินคู่แข่งขันอื่นๆที่อยูใ่ นตลาด
คําสําคัญ: ผูใ้ ช้บริ การยุค 4.0, ความพึ่งพอใจ, การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ

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

เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ยคุ "Thailand 4.0" รัฐบาลได้คาดหวังให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ ง อีกทั้งการวางระบบโครงข่ายทางด้านเทคโนโลยีของรัฐบาล ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของผูใ้ ช้บริ การการขนส่งสิ นค้าทางอากาศในยุค 4.0
แนวโน้มของการย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีมากยิง่ ขึ้น ทํา
ให้รัฐบาลผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งในส่วนของทางบก เรื อ และอากาศ
อีกทั้งลักษณะของผูใ้ ช้บริ การมีความเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเก่า กล่าวคือ แนวคิดการตลาดยุค 1.0 จนถึง
ยุค 3.0 ผูใ้ ช้บริ การและผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นฝ่ ายรับข้อเสนอ ซึ่ งจะคอยรับสิ นค้าหรื อบริ การจากผูผ้ ลิตหรื อ
ผูใ้ ห้บริ การ แต่ในปั จจุ ปัน ผูใ้ ช้บริ การและผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูค้ ิด ผูร้ ่ วมสร้ างและเสนอความคิ ดของตัวเองใน
ลักษณะของ Co-creation
ดังนั้น การทําให้ผใู ้ ช้บริ การและผูบ้ ริ โภคยุดใหม่เกิดความพึ่งพอใจต่อการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าของ
ผูป้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการบริ หารความสัมพันธ์และสร้างอรรถประโยชน์
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเห็นคุณค่า (Value Added) ในการบริ การที่ได้รับมีความแต่ต่างจากคู่แข่งขันอื่นๆที่อยูใ่ นตลาด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสํารวจสถานภาพ และข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ของผูป้ ระกอบการขนส่งสิ นค้าในประเทศไทย
2. เพื่อสํารวจปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินของผูป้ ระกอบการขนส่งสิ นค้า

3. การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมั่งคั่ง มั่นคง และยัง่ ยืน Thailand 4.0

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้การติดต่อสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทําได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั กลุ่มผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ จึงมีความสนใจที่สืบค้นหาข้อมูลการให้บริ การของสาย
การบินในอดีตมาประกอบการตัดสิ นใจ ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริ การเปลี่ยนแปลงไป
จากการศึ กษาพิมพ์เขียวการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน Thailand 4.0 ของ
กองบริ หารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึ กษา สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม ทําให้ทราบว่า
นโยบาลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 มีแนวคิดดังนี้
1. รู ปแบบสิ นค้า : ต้องการเปลี่ยนสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ : ในอดี ต ประเทศไทยมี ก ารขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ว ย
ภาคอุตสหกรรม แต่ในปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบาลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี
3. อุ ต สาหกรรมในประเทศ : แต่ เ ดิ ม จะให้ค วามสํา คัญ ในภาคการผลิ ต สิ น ค้า แต่ ใ นปั จ จุ บัน มี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปสู่ภาคบริ การมากยิง่ ขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงปั จจัยทั้ง 3 ด้านทําให้ผูว้ ิจยั เห็ นว่ารั ฐบาลมี ความต้องการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จไปสู่
Value – Based Economy หรื อ การพัฒนาเศรษฐกิจให้ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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กลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็ นการสร้างธุรกิจหรื อ
เทคโนโลยีใหม่ (New Startups) ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็ นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) ยกตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็ นต้น
3. กลุ่มเครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotices & Mechatronics) เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็ นต้น
4. กลุ่มดิ จิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ เชื่ อมต่อการทํางานของอุปกรณ์ ต่างๆ ปั ญญาประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) เช่ น
เทคโนโลยี ด้า นการเงิ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ออนไลน์ โ ดยไม่ ต ้อ งใช้ค น เทคโนโลยีก ารศึ ก ษา E-Marketplace
E-Commerce เป็ นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่มีมูลค่าสู ง (Creative, Culture & High Value
Services) เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุ รกิ จไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ ยว การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การ เป็ นต้น
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นอกจากนั้นการวิเคราะห์ของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย ได้กล่าวว่า การพัฒนาผูป้ ระกอบการของส่งสิ นค้าและ
สายการบินในประเทศไทยให้เป็ น Smart Logistics สามารถเพิ่มมูลค่าในการให้บริ การ ซึ่งสามารถทําให้ได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันได้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภายในภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ส่ งผลให้ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนได้พฒั นาเป็ นตลาด E-Commerce ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศจีนและอินเดีย (ธนาคาร
กรุ งเทพ เอสเอ็มอี, 2561) ประกอบกับความพร้อมในด้านต่างๆ ที่รัฐบาลให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนเขตพัฒนา
พื้ น ที่ ซึ่ งต่ อ ยอดมาจากความสํ า เร็ จ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก หรื อ Eastern Seaboard รวมถึ ง
การสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็ น Smart Logistics โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิ ทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ทิศทางการเจริ ญเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ธุรกิจโลจิสติกส์

2560

2561

มูลค่า
(ล้านบาท)
137,700

อัตราการขยายตัว
(%)
6.2

มูลค่า
(ล้านบาท)
145,100 - 147,300

อัตราการขยายตัว
(%)
5.3 – 7.0

ธุรกิจคลังสิ นค้า

71,700

6.2

75,500 – 76,700

5.3 – 7.0

ธุรกิจรับจัดส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศ
(Freight Forwarder)

57,700

1.6

58,000 -85,900

0.5 – 2.1

ธุรกิจไปรษณี ยภัณฑ์
และรับส่ งสิ นค้า

28,100

8.7

30,800 – 31,300

9.6 – 11.3

ธุรกิจขนส่ งทางบก

หมายเหตุ : มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์คาํ นวนภายใต้กรอบแนวคิดรายได้ประชาติของประเทศไทย
ที่มา : ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2560
จากตารางทิ ศทางการเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จจิ สติ กส์ในประเทศไทย แสดงให้เห็ นว่า ในปี พ.ศ. 2561
คาดการณ์วา่ จะมีการขยายตัวของธุรกิจไปรษณี ยภัณฑ์และรับส่ งสิ นค้าร้อยละ 9.6 – 11.3 เป็ นผลสื บเนื องมาจาก
การเติบโตของธุ รกิ จ E-Commerce อีกทั้งกิ จกรรมด้านโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุ รกิจ เริ่ มตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมการไหลของสิ นค้าและบริ การ การขนส่ งสิ นค้า การส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้า ดังนั้น
กระบวนการจัดการโลจิ สติ กส์ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จําเป็ นต้องสร้ าง
พันธมิตรกับผูใ้ ห้บริ การขนาดใหญ่ พัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ พัฒนาระบบธุรกิจสู่ มาตรฐานสากล และใช้
ประโยชน์ ท างด้า นเทคโนโลยี เพื่ อ เป็ นการลดต้น ทุ น เพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ทํา ให้ก ารบริ ห ารจัด การมี
ประสิ ทธิภาพ กล่าวคือ การพัฒนาภาคธุรกิจการขนส่งสิ นค้าให้เป็ น Smart Logistics ยกตัวอย่างเช่น การให้บริ การ
แบบ One Stop Service การนําระบบ Globe Positioning System : GPS เข้ามาติดตามและระบุตาํ แหน่งรถขนส่งที่
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ใช้ใ นการขนส่ ง สิ น ค้า การใช้ร ะบบ Radio Frequency Identification : RFID ในการติ ด ตามสิ น ค้า เนื่ อ งจาก
ความสามารถของ RFID ในการอ่านข้อมูลของฉลากสิ นค้าได้โดยที่ไม่ตอ้ งมีการสัมผัส อ่านค่าได้แม่นยํา แม้ใน
สภาพที่ ทศั นวิสัยไม่ดี การนําโดรนหรื อหุ่ นยนต์ในกระบวนการโลจิสติกส์ ถือเป็ นการใช้เทคโนโลยี Artificial
Intelligence : AI เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างขีดความสามารถ ให้สามารถมีศกั ยภาพการ
เพื่อตอบโจทย์ของผูบ้ ริ โภคและผูใ้ ช้บริ การในอนาคต ที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคและผูใ้ ช้บริ การเป็ นแบบ Smart people ทีต่ อ้ งการความสะดวก รวดเร็ วมากขึ้น

4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจถือเป็ นปั จจัยที่ มีส่วนสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็ จขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องมาจากบุคคลได้กระทําตามความต้องการที่ม่งุ ประสงค์เอาไว้ เป็ นการตอบสนองต่อแรง
รู งใจที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีผใู ้ ห้คาํ นิยามของคําว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดงั นี้
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจถือเป็ นความรู ้สึกของบุคคลอย่างหนึ่ ง ซึ่ งระดับ
ความพึงพอใจเป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่ผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การจริ งกับความคาดหวังที่
จะได้รับบริ การ ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงถือเป็ นปั จจัยของความแตกต่างระหว่างการบริ การที่ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับบริ การจริ งกับความค่าหวังที่จะได้รับบริ การ ดังนั้น เมื่อบุคคลได้รับการบริ การที่ต่าํ กว่าหรื อแย่กว่าความ
คาดหวัง จึ งทําให้บุคคลนั้นเกิ ดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับการ
บริ การตรงตามที่ ค าดหวัง หรื อได้รั บ การบริ การที่ ดี ก ว่ า ความคาดหวัง ก็ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) โดยจะส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การซํ้า และจะประชาสัมพันธ์ให้กบั สิ นค้าและบริ การที่ตน
ได้รับไปในทางที่ดี
ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ได้ให้คาํ จํากัดความไว้
ว่า ความรู ้ สึกที่ ดีมีความสุ ข เมื่ อคนเราได้รับผลสาเร็ จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (need) หรื อ
แรงจูงใจ (motivation) (Wolman, 1973)
ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คําว่า “พึง” เป็ นคํากริ ยา
หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ ส่วนคําว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นความรู ้สึกของบุคคลต่อการ
บริ ก ารที่ ไ ด้รั บ ซึ่ งกล่ า วได้ว่า ความพึ่ ง พอใจของแต่ ล ะบุ ค คลสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามกาลเวลา และ
สภาพแวดล้อม ดังนั้น ผูบ้ ริ การสายการบินที่ให้การบริ การขนส่งสิ นค้าทางอากาศจึงจําเป็ นต้องมีการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่องค์กรตั้งไว้และดําเนิ นกลยุทธให้สอดคล้อง
กลับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

5. ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับอรรถประโยชน์ ของการขนส่ ง

อรรถประโยชน์ของการขนส่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ ทั้งผูส้ ่ งออก
และผูน้ าํ เข้า ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สนับสนุนองค์ประกอบของอุปสงค์การขนส่ ง ในเรื่ องระยะเวลาในการขนส่ ง
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(Transit time) ความแน่ นอน (Reliability) และ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและตลาด (Accessibility)
(Kenneth, 2010)
การขนส่ งถือเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะอํานวยประโยชน์ต่อระบบการผลิตและตลาด ผูผ้ ลิตสิ นค้า
หรื อผูใ้ ห้บริ การ จะดําเนิ นการผลิตสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การมี ความต้องการ อี กทั้งพยายามที่ จะสร้าง
อรรถประโยชน์ (Utility) ขึ้นในตัวสิ นค้า เมื่อสิ นค้าจะมีค่า ก็จะสามารถขายในสถานที่และเวลาที่มีความต้องการ
อรรถประโยชน์ของสิ นค้าที่ เกิ ดจากการขนส่ ง สามารถจําแนกได้ 3 ประเภทได้แก่ อรรถประโยชน์ดา้ นเวลา
(Time utility) อรรถประโยชน์ดา้ นสถานที่ (Place utility) อรรถประโยชน์ดา้ นปริ มาณ (Quantity utility)
5.1 อรรถประโยชน์ดา้ นเวลา (Time utility)
การขนส่ งเป็ นการนําสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถหาซื้ อ
สิ นค้าได้ตามต้องการ สิ นค้านั้นก็จะมีค่าหรื อมีประโยชน์ การที่ ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การมีสินค้าใช้หรื อได้รับ
บริ การทําให้เกิดความสุข ดังนั้น การขนส่งจึงมีบทบาทสําคัญในการนําสิ นค้าไปส่งถึงผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การใน
เวลาที่ตอ้ งการ ทําให้สินค้ามีค่า
5.2 อรรถประโยชน์ดา้ นสถานที่ (Place utility)
แหล่งผลิ ตและแหล่งบริ โภคอาจอยู่กันคนละสถานที่ สิ นค้าที่ ผลิ ตแล้วต้องใช้ การขนส่ งรู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ่ งในการเคลื่อนย้านไปยังสถานที่ ต่างๆ ดังนั้น การการขนส่ งถือเป็ นเครื่ องมือในการนําสิ นค้าไปยัง
สถานที่ที่มีความต้องการ ซึ่งทําให้สินค้านั้นๆ มีค่า
5.3 อรรถประโยชน์ดา้ นปริ มาณ (Quantity utility)
การขนส่ งสามารถสร้างประโยชน์ได้ กล่าวคือ ผูข้ นส่ งสามารถส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อได้ครบตาม
จํานวน และ อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ทําให้ผูข้ ายสิ นค้าสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ ผูซ้ ้ื อไม่ได้ตอ้ งเกิดความ
เสี ยหายจากการส่งสิ นค้าขาด

6. สรุ ป

ผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทําให้การติดต่อสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการวางนโยบาย
ยุธศาสตร์ ชาติให้เป็ นแบบ Value – Based Economy หรื อ การพัฒนาเศรษฐกิจให้ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่ งผล
ให้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์และการส่งออกระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่งการจะทําให้ผใู ้ ช้บริ การขนส่งทาง
อากาศกับสายการบินเกิดความพึ่งพอใจนั้น การบริ การต้องตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ กล่าวคือ การขนส่ง
ต้องสร้างอรรถประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การ ทั้งทางด้านเวลา สถานที่และปริ มาณ อีกทั้งชื่อเสี ยงของสายการบิ นใน
อดีต ความปลอดภัยในการใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การได้สินค้าครบถ้านตามจํานวน ไม่สูญหาย หรื อเสี ยหาย

7. ข้ อเสนอแนะ

การศึกษาด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ทาํ การขนสายสิ นค้ากับสายการบิน
ในยุค Thailand 4.0 ผูใ้ ช้บริ การการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ดังนั้น ควร

2110

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จัดแยกกลุ่มผูใ้ ช้บริ การการให้มีความชัดเจน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสายการบินในอนาคต ในการวางกลยุทธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
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การวิจยั เรื่ องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการรั บรู ้ อตั
ลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์หมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ ยวมีการรับรู ้อตั ลักษณ์ที่มีต่อหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ด้านวิถีชีวิต คือ มี
อาชีพดั้งเดิมทําสวนเกษตรผสมผสาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี คือ การมีอธั ยาศัยไมตรี และแสดงออกซึ่ งไมตรี จิต
ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว และด้า นการจัด การท่ อ งเที่ ย ว คื อ การกิ จ กรรมร่ ว มใช้ชี วิต แบบวิ ถี ชี วิต ชุ ม ชน เกิ ด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ส่ วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อชุมชน
ด้านจัดการสถานที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งดํารงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
มีความสะดวกในการเดิ นทาง ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้ามี การให้บริ การ ที่ ดี สุ ภาพอ่อนน้อม และมี
อัธยาศัยที่ดี และด้านบุคลากรให้บริ การนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ ใจ นักท่องเที่ยว สําหรับแนวทางใน
การพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คื อ การบริ หารจัดการการท่องเที่ ยวโดยการมีส่วนร่ วมกับชุ มชนในการกําหนดอัตลักษณ์ ของชุ มชนที่ มีส่วน
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยว เส้นทางกิจกรรม การปรับปรุ งภูมิทศั น์ การ
พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน และการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ ยวควบคู่กับการให้ความ รู ้ ด้านการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
เพื่อให้เกิดจิตสํานึ กในการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม รวมไปถึงการรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
คําสําคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์, หมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง
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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 PaNied 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีแหล่งมรดกโลกสําคัญของชาติ
เป็ นอดีตราชธานีและศูนย์กลางการเมืองการปกครองของไทย มีความยิ่งใหญ่ในแถบดินแดนพื้นที่สุวรรณภูมิ มี
ต่างชาติเดินทางมาค้าขายและเจริ ญสัมพันธไมตรี หลากหลายเชื้อชาติ ดังปรากฎหลักฐานอยูใ่ นกฎมณเฑียรบาลที่
กล่าวถึงชนกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นพระนครศรี อยุธยาว่า “มีพิริยหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุ มแสงจี นจาม
ชวานานาประเทศทั้งปวง....” (สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2546 : 75) และด้วยความเป็ นราชธานี ที่ยาวนานถึ ง 417 ปี
ก่อให้เกิดการสั่งสมอารยธรรมที่มีการผสมผสานของความเป็ นประวัติศาสตร์ ศิลปะและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
คนในอดี ตที่ ส่งอิ ทธิ พลจวบจนถึ งปั จจุบัน แม้ว่ากรุ งศรี อยุธยาจะถูกทําลายลงจากสงครามใน พ.ศ.2310 แต่
โบราณสถาน ศิลปวัตถุและรู ปแบบการดําเนินวิถีชีวติ ยังคงเป็ นมรดกตกทอดมาให้อนุชนได้ศึกษาเรี ยนรู ้และชื่น
ชมความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ส่งผลให้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยากลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมที่มี
ปริ มาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในปี 2560 จํานวน 7,216,514 คน (กรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว, 2560, สื่ อ ออนไลน์ ) ถึ ง แม้ว่า การท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาจะได้รั บ ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง แต่เมื่อย้อนกลับมามองการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่ วน
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ใหญ่จะมุ่งเน้นนําเสนอโบราณสถานที่มีอยูเ่ ดิมและมีการส่ งเสริ มฟื้ นฟูประเพณี วฒั นธรรมบางประเภท แต่พบว่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นาํ เสนอนั้น ยังสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมได้ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาชูภาพลักษณ์ความเป็ นมรดกโลก หรื อที่ UNESCO
เรี ยกว่า “มรดกวัฒนธรรม” มีความเป็ นแบบแผนของอยุธยาดั้งเดิม มีอยู่ในรู ปแบบพื้นที่และวิถีชีวิต อาทิ ย่าน
การค้าโบราณสมัยกรุ งศรี อยุธยาที่เป็ นหลักฐานความเจริ ญของชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นพระนครจํานวนมาก แต่ปัจจุบนั
ถูกแทนที่ดว้ ยสิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ ประเพณี ที่เป็ นแบบแผนดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ อาทิ พระราชพิธีคล้องช้างหลวง
กําลังเลือนหายไปตามกาลเวลา หรื อแม้กระทัง่ โบราณสถานสําคัญที่อยูน่ อกพระนครที่ในปั จจุบนั ถูกปกคลุมด้วย
ต้นไม้และหญ้ารกร้างเพราะไร้ผคู ้ นเข้าไปชมความสวยงาม ทําให้นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถรับรู ้ถึงความเป็ นมรดก
โลกของอยุธยาอย่างแท้จริ ง ปั จจุบนั มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง
อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายร่ องรอยอารยธรรมต่างๆของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจะเลือนหายไปในที่สุด
อัตลักษณ์ชุมชน ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
นั้น ได้ถูกนํามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทําให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในชุมชน
นั้นๆก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตนําไปสู่ การพัฒนาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่น น่ าสนใจ อันเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่
สามารถบ่งบอกความเป็ นตัวตนของชุมชนเกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการคานึ งถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึ่ งทํา
ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการจดจําและเกิดความประทับใจ และทําให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีจุดขายที่ไม่เหมือนใคร และ
หากจะฟื้ นฟูสิ่งเหล่านี้ ข้ ึนมาให้เกิ ดความยัง่ ยืน ก็จาํ เป็ นต้องอาศัยผูค้ นมาเที่ ยวชมความงดงาม เพื่อให้เกิ ดการ
ปรับปรุ ง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คงไม่มีที่แห่งใด ที่จะคงความงดงามและทรงคุณค่า โดยปราศจากผูค้ นมาเยีย่ มเยียน
การท่องเที่ยวจึงเป็ นหัวใจหลักสําคัญทางหนึ่งที่จะเป็ นกุญแจสําคัญให้เกิดการฟื้ นฟูมรดกโลกของอยุธยาขึ้นมาให้
มีชีวติ ดังเดิมได้ อีกทั้งยังสามารถกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวสนใจเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพิ่มมากขึ้น
โดยการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึ่ งแนวทางที่จะส่ งผลให้การดําเนินการดังกล่าวประสบ
ความสําเร็ จได้ ต้องใช้การวิจยั เป็ นกระบวนการศึกษา วางแนวทางและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้มีความยัง่ ยืน การเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ ยว
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวางแนวทางเพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวและเกิดการกระจายตัวทางการท่องเที่ยว โดยอาศัยทรัพยากรการท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม
เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเชื่อมโยงกับความเป็ นวิถีชีวติ ประเพณี สังคมและ
วัฒนธรรมในอดีตเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็ นการส่ งเสริ มเศรษฐกิจการสร้างงานและรายได้ให้กบั คน
ในชุ มชน บนพื้นฐานของการหวงแหนรั กษา อนุ รักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวในชุ มชนของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการรับรู ้อตั ลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ ชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในหมูบ่ า้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนในเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
หมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนในเขตพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ ยวตามอัตลักษณ์ และวิถีชุมชนในเขตพื้นที่ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Method) โดยใช้ท้ ัง การวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ได้แ ก่ การสํา รวจเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(Documentary Research) และสนทนากลุ่ ม (Focus Group) บุ ค คลจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน และ
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการท่ อ งเที่ ย วหมู่ บ้า นช้ า งเพนี ย ดหลวง จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา และวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้า
มาเที่ยวในหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นํามาใช้ศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและแรงจูงใจของ
การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวโดยใช้อตั ลักษณ์ของหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
4.2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยทําการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
4.2.2 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ใช้วิธีการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
(Key Informant) เแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีประสบการณ์ และสามารถให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้ และยินดีให้สัมภาษณ์
จํานวน 15 คน ประกอบด้วย นายก อบต. ผูน้ าํ ชุมชนและผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยศึ กษาจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงร่ าง ที่จากได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งขอคําแนะนําจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.) แบบสอบถามนักท่ องเทีย่ ว
แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 4 ส่ วนและคําถามในแบบสอบถามจะเป็ นปลายปิ ด (Closed Form) ให้
เลือกตอบ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาํ เนาที่อยูอ่ าศัย สาเหตุของการเดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ลักษณะของคําถามเป็ นแบบเติมคําและเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้อตั ลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ที่ มีต่อในหมู่บา้ นช้างเพนี ยด
หลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อในหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
นําแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นไปปรึ กษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) ของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ หรื อไม่ จากนั้นนํามา
แก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมและถูกต้อง นําแบบทดสอบไปทดสอบหาความเชื่อมัน่ ผูว้ ิจยั หาความเชื่อมัน่ โดยการ
นําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทําการทดสอบ (Try Out) กับประชากรในกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มที่จะศึกษา จํานวน 30 ราย โดยทําการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีการหาความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ของข้อความแต่ละตอนในแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค ซึ่ งค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามที่ได้ คือ 0.921 ถือว่าแบบสอบถามนี้ มี
ความน่าเชื่อถือสามารถนําไปเก็บข้อมูลจริ งต่อไป
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แบบสัมภาษณ์ กง่ึ โครงร่ าง
สําหรั บแบบสัมภาษณ์ ท่ี ใช้ในการดําเนิ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการซักถามพูดคุ ย กัน
ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูเ้ ข้าร่ วมเสวนาระดมความคิดเป็ นการถามเจาะลึกโดยกําหนดหลัก ดังนี้
1) สิ่ งที่ แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะตนภายในชุมชนหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2) สิ นค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
4) จุดเด่นและจุดด้อยของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
5) การเปลี่ยนแปลงของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
6) การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
7) ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว
8) แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.) การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถาม
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบซึ่ งก็ คื อ
นักท่องเที่ยวไทยที่ท่องเที่ยวในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 400 คน โดยทําการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling ) โดยเลือกตัวอย่างตามสัดส่ วนที่มีอยูใ่ นประชากรทั้งหมดควบคู่ไป
ด้วย ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะเลือกเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ให้ความร่ วมมือในการทําแบบสอบถาม
2.) การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In – Depth Interview)
ผูว้ ิจัยทําการศึ กษาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในการท่ องเที่ ยว
หมู่ บ้า นช้า งเพนี ย ดหลวง จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ใช้วิธี ก ารเลื อ กผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก (Key Informant) เแบบ
เฉพาะเจาะจง ที่ มี ป ระสบการณ์ และสามารถให้ข ้อ มู ล ที่ ต ้อ งการได้ และยิน ดี ใ ห้สัม ภาษณ์ จํา นวน 15 คน
ประกอบด้วย นายก อบต. ผูน้ าํ ชุมชนและผูป้ ระกอบการร้านค้า โดยดําเนิ นการขอสัมภาษณ์ นัดหมาย ในการ
สัมภาษณ์ มีการแนะนําตัวเอง แจ้งจุดประสงค์ในการขอสัมภาษณ์และขออนุ ญาตบันทึ กเสี ยงพร้อมกับการจด
บันทึกข้อมูลเ พื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปผลการวิจยั
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) และ
ข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณได้ที่จากแบบสอบถาม ซึ ง่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มาทํา
การวิเคราะห์และประมวลผลดังนี้
1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อ มูล (Editing) โดยผูว้ ิจัยตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
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1.2 การลงรหัส (Coding) โดยนําแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสตามที่ได้กาํ หนดรหัสไว้ และ
นําแบบสอบถามที่ได้ลงรหัสแล้วมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.) การวิเคาระห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ม จะถูกนํามาตรวจสอบความครบถ้วน
และความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) จัด หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล ตามประเด็ น ที่ ไ ด้
ทําการศึกษา สรุ ปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในภาพรวม
ภายใต้ข้ นั ตอนของการศึ ก ษาและวัตถุ ป ระสงค์ของการวิจัย และการนํา เสนอผลการศึ ก ษาเชิ ง พรรณาความ
(Descriptive) ในแต่ละประเด็นของการศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้ องต้น เป็ นการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไปของตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ ยว
ที่มาเที่ยวหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 400 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.หรื ออนุปริ ญญา ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท มีภูมิลาํ เนาที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร สาเหตุที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่
หมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่ องจากการเดิ นทางสะดวก สามารถเดิ นทางไป–กลับได้
เพราะหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
1. นักท่องเที่ยวมีการรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะตัวของหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( �X = 4.13) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู ้อตั
ลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมและประเพณี (�X = 4.21) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว (�X = 3.98) และด้านวิถีชีวิต (�X =
3.85)
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ( �X = 3.94) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า
เป็ นลําดับแรก (X� = 4.02) รองลงมาด้านการจัดการสถานที่ ( X� = 3.98) และลําดับสุ ดท้าย คือ ด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวก ( X� = 3.87)
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
สรุ ปผลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบ
การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ สะท้อนอัตลักษณ์ ของหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดัง
รายละเอียดดังนี้
1. อัตลักษณ์ของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ คนในหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก มีความเป็ นกันเอง อัธยาศัยดี มีไมตรี จิต
ต่อนักท่องเที่ยวเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความเป็ นวิถีชีวติ แบบ
ดั้งเดิม
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2. สิ นค้าที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน คือ สิ นค้าเกษตร แล้วใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน นํามาแปรรู ปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการนํามูลช้างมาทําการแปรรู ปเป็ นกระดาษสา
3. กิ จกรรมท่องเที่ยวที่เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็ นกิ จกรรมที่เรี ยนรู ้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การเรี ยนรู ้วิถีชีวิตระหว่างคนกับช้าง การค้างแรมแบบ
โฮมสเตย์ การอาบนํ้าช้าง การเรี ยนรู ้จากปราชญ์ชาวบ้านที่ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความรู ้และ
สามารถไปปรับใช้ในการดําเนินชีวติ หรื อฝึ กทักษะอาชีพต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจ
4. จุดเด่น ที่ทาํ ให้แหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยางมีอตั ลักษณ์ และ
สร้างความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวได้อย่างสู งสุ ด คือ การที่ชุมชนมีผนู ้ าํ ที่เข้มแข็ง คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั คงดํารงไว้ซ่ ึงวิถีชีวติ ดั้งเดิม มีผปู ้ ระกอบการร้านค้าที่มี
ความเป็ นกันเอง มีมิตรภาพและไมตรี จิต สําหรับข้อจํากัด คือ พื้นที่ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ ร้านค้าเพิ่มมากขึ้น
ห้องนํ้าไม่เพียงพอ ลานจอดรถไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้
5. การเปลี่ยนแปลงของหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาในทิศทางที่ดีชุมชนมีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เศรษฐกิจดีมีรายได้ มีอาชีพ สังคมเป็ นสุ ข อีกแง่หนึ่งอาจมีปัญหาตามมาเมื่อนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น เพื่อประกอบการมากขึ้น การบริ หารจัดการก็ยากขึ้นตาม
6. คนในชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการบุ ก เบิ ก การจัดการท่ อ งเที่ ย วหมู่ บ้า นช้า งเพนี ย ดหลวง จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมตัวกันทํากิจกรรมระหว่างผูน้ าํ ชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
7. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว ปั ญหาที่พบ คือ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องนํ้า
มีจาํ นวนที่ไม่เพียงพอ ไม่มีคนดูแลรักษาความสะอาด
8. แนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน คือ การปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ ปลูกต้นไม้ และปรับทางเดินปูลาดเพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ

6. อภิปรายผล

การรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะตัวของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. ด้านวิถีชีวิต นักท่ องเที่ ยวมี การรั บรู ้ อตั ลักษณ์ เกี่ ยวกับอาชี พดั้งเดิ มของหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ อาชีพทําสวนเกษตรผสมผสานอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์จากข้อมูลการ สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวแทนชุมชน ได้แสดงความคิดเห็นว่า อัตลักษณ์ของหมู่บา้ นช้าง
เพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ คนในหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลั ก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะชุ ม ชนหมู่ บ้ า นช้ า งเพนี ย ดหลวง จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา พื้นที่ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ทาํ นา มีแม่น้ าํ ลพบุรีเป็ นแหล่งนํ้าหลัก นักท่องเที่ยวจึงได้สัมผัสวิถี
ชีวติ ดั้งเดิม ของหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้เข้าร่ วมกิจกรรมศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน การ
ทํากระดาษสาจากมูลช้าง การเลี้ยงช้าง
2. ด้า นวัฒ นธรรมและประเพณี นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารรั บรู ้ อตั ลักษณ์ เกี่ ยวกับการมี อ ัธ ยาศัยไมตรี และ
แสดงออกซึ่ ง ไมตรี จิ ต ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะคนในชุ ม ชนบริ ก ารด้ว ยความเต็ม ใจ และใส่ ใ จ
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นักท่องเที่ยวเสมือนเป็ นเพื่อนหรื อญาติ นําเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม การ
สนทนากับพ่อค้าแม่คา้ มีความเป็ นกันเอง พร้อมที่ จะให้ขอ้ มูล ซึ่ งสร้างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยวให้ อยาก
กลับมาเที่ยวอีก หรื อบอกต่อให้ผอู ้ ื่นทราบ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ทธยา สมสุ ข (2552) ที่พบว่า คุณภาพ
การบริ การการท่องเที่ ยวของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งอยู่ในระดับดี ทําให้นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะกลับมา ท่องเที่ ยว
ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งอีก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพร บุญปก (2549) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมนันทนาการ บริ เวณตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง คือ บริ การด้วยความสุ ภาพ และมีความ เป็ นกันเองยิม้ แย้มเป็ น
มิตร
3. ด้านการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีการรับรู ้อตั ลักษณ์เกี่ยวกับการมีเส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิต
ชุมชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความปลอดภัยและไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม เป็ นลําดับแรก
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. ด้า นการจัด การสถานที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หมู่ บ้า นช้ า งเพนี ย ดหลวง จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นลําดับแรก คือ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งดํารงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สมควร
อนุรักษ์ไว้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการวางแผนและการจัดการที่ดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสวนพริ ก
ในการจัดกิ จกรรม การท่องเที่ยวในชุมชน ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งยังช่วยกันอนุ รักษ์และฟื้ นฟูสภาพทาง
ธรรมชาติให้ คงเดิ มไว้ให้มากที่ สุดและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยช่ วยกันสื บสานให้คงอยู่สืบไป เกิ ดการ
หมุนเวียน
2. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจกับความสะดวกในการเดินทางในระดับ
มาก เป็ นลําดับแรก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
อยูใ่ กล้กรุ งเทพ เดินทาง ไปกลับได้ภายใน 1 วัน การคมนาคมก็สะดวกสามารถเดินทางได้ท้ งั ทางบก เช่น รถยนต์
รถประจําทาง รถไฟ ซึ่ งสอดคล้องกับงาน วิจยั ของสุ พร บุญปก (2549) ที่ พบว่า นักท่องเที่ ยวพึงพอใจด้านการ
คมนาคม เพราะการเดินทางสะดวกสบาย
3. ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นลําดับแรก คือ พ่อค้า/แม่คา้ ให้บริ การดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม และมีอธั ยาศัยที่ดี ทั้งนี้ อาจ
เป็ น เพราะพ่อค้า/แม่คา้ ส่ วนใหญ่เป็ นคนในชุมชนมีความเป็ นมิตรกับนักท่องเที่ยว และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามกฎ
กติ ก าของชุ ม ชนอย่างเคร่ งครั ด ดัง ที่ สุ พ ร บุ ญ ปก (2549 : 171) กล่ า วว่า องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลมี ก าร ตั้ง
กฎระเบี ยบเพื่อควบคุมการให้บริ การของผูค้ า้ รวมทั้งกริ ยามารยาท ซึ่ งคนในชุมชนก็ให้ความร่ วมมือใน การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
4. ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อหมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ น
ลําดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริ การนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และใส่ ใจนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะคนใน
ชุ มชน ต้องการให้นักท่ องเที่ ยวรู ้ สึ ก ว่า มาเที่ ยวที่ นี่ รู้สึ กผ่อนคลาย และมี กิจกรรมต่างๆ ที่ ทาํ ร่ วมกันระหว่า ง
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการผูกใจลูกค้าไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พร บุญปก (2549) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนในเรื่ อง การมีมคั คุเทศก์
หรื อเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและความรู ้ในเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ หมู่บา้ น
ช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวนบุคลากรไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว ดังเช่นงานวิจยั ของชาย
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ชาญ ปฐมกาญจนา และนริ นทร์ สังข์รักษา (2558) ที่ เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวว่า ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันใน การให้
ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ขอ้ มูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็ นเครื อข่าย

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ หมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาควรอนุรักษ์วถิ ี
ชีวติ ดั้งเดิมให้โดดเด่น โดยเฉพาะการวิถีการดํารงชีวติ ร่ วมกันกับช้าง
2. การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี หมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มี อตั ลักษณ์ของชุ มชนที่ นักท่องเที่ ยวประทับใจ คนในชุ มชนอัธยาศัยดี มี มิตรไมตรี จิต มี ความเป็ นกันเอง ซึ่ ง
หมู่บา้ นช้างเพนียดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยาควรรักษาและส่งเสริ มอัตลักษณ์ขอ้ นี้ให้ดาํ รงอยูต่ ่อไป
3. การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการจัดการท่องเที่ยว หมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ควรมี การส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมต่างๆ ที่ หลากหลาย ที่ สร้ างความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปกับ
การศึกษาหาความรู ้จากแหล่งท่องเที่ยว
4. ด้ า นการจั ด การสถานที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพอใจหมู่ บ้ า นช้ า งเพนี ย ดหลวง จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยาเพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ งดํารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สมควรอนุรักษ์ไว้
อย่างยัง่ ยืน ควรกําหนดนโยบายไม่ให้มีส่ิ งปลูกสร้างภายในบริ เวณชุมชนมากเกินไป และควรปรับปรุ งสถานที่ให้
มีความเป็ นเอกลักษณ์
5. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ควรเพิ่มจํานวนห้องนํ้าให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว และความ
สะอาดของห้องนํ้า ควรมีผดู ้ ูแลความสะอาด ที่นง่ั ในสวนหย่อมที่ร่มรื่ น ควรมีแผนที่หรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
6. ด้านการให้บริ การร้านค้าและสิ นค้า ควรมีการกําหนดและควบคุมคุณภาพสิ นค้าต่างๆ อย่างชัดเจน
ให้ผปู ้ ระกอบการแสดงอัตราค่าบริ การไว้อย่างเปิ ดเผย และมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่มีความโดดเด่น
เป็ นสิ นค้าพื้นบ้านที่มีราคาถูก และมีคุณภาพ ควรมีการสาธิตการทําและให้นกั ท่องเที่ยวได้ร่วมทําด้วย
7. ด้านบุคลากร การมีมคั คุเทศก์ หรื อเจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและความรู ้ในเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวยัง
ไม่เพียงพอ ควรมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน โดยจัดโครงการอบรมคนในชุมชนให้มี
ความรู ้ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบถึงความเป็ นอัตลักษณ์เพิ่มเติม เพื่อหาควา มเหมือนและความแตกต่าง
รวมทั้งควรมีการศึ กษาเชื่ อมโยงกับแนวคิดเกี่ ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิดเกี่ ยวกับการเปิ ดรับ และ
แนวคิดเกี่ยวกับผลของการสื่ อสาร เพื่อผลการวิจยั ที่ สมบูรณ์ ตลอดจนนําผลการวิจยั ที่ ได้มาพัฒนาอัตลักษณ์ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นกว่าเดิม
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2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานและประสิ ทธิ ผลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อนํามาปรับปรุ งให้การประชาสัมพันธ์เป็ นไป
ในทางที่ถูกต้องและได้ผลดียงิ่ ขึ้น
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขา
ทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (2) เพื่ อศึ ก ษาพฤติ กรรมนักท่ อ งเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช งานวิจยั เป็ นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจยั
คือ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอท่าศาลา อําเภอสิ ชล อําเภอขนอม และอําเภอนบพิตาํ
กลุ่มเป้ าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ ยว 12 คน และผูน้ าํ ชุมชน 18 คน รวม 30 คน ใช้วิธีคดั เลือกแบบเจาะจง และ
นักท่องเที่ยว จํานวน 400 คนใช้วธิ ีคดั เลือกแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด คือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า
1. ศัก ยภาพของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนนวัต วิถี เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วหุ บ เขาทะเลหมอกทั้ง 6 แห่ งตาม
ความเห็นของนักท่องเที่ยวในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สิ่ งดึงดูดใจและการ
เข้าถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว มี ศัก ยภาพระดับ มาก ส่ วนสิ่ งอํานวยความสะดวก กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวและที่ พ ัก มี
ศักยภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ศักยภาพที่เป็ นจุดเด่น คือ ความเป็ นธรรมชาติ อากาศบริ สุทธิ์ และความเป็ นชุมชน
2. นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาส่ วนใหญ่ 1 วันแบบเช้าไป-เย็นกลับ นิ ยมท่องเที่ยวในอําเภอพรหมคีรีมาก
ที่สุด เพราะมีสื่อสังคมออนไลน์แนะนําแหล่งท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก
3. แนวทางการพัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนนวัต วิถี เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วหุ บ เขาทะเลหมอก ควรให้
ความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์ของชุมชนและการบริ การที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว 2) การประชาสัมพันธ์
3) การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 4) การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ
คําสําคัญ: ชุมชนนวัตวิถี, หุบเขาทะเลหมอก, การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, นครศรี ธรรมราช
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การท่ องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ มี บทบาทสําคัญ ต่ อเศรษฐกิ จเป็ นจุ ดดึ งดู ดนักท่ อ งเที่ ยวจากทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งเป็ นแหล่งสร้างรายได้สําคัญให้กบั ประเทศ ที่ สามารถสร้างงานและกระจาย
รายได้ไปสู่ ภูมิ ภ าคต่ างๆได้ปั จจุ บัน อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ วเนื่ อ งจากการ
ท่องเที่ยวมีอตั ราการขยายตัวสูงทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่เรื่ อยๆ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
อย่างไรก็ ต ามการท่ อ งเที่ ย วก็ มี อ ัต ราการแข่ งขัน สู งเช่ น กัน ทําให้ แหล่ งท่ อ งเที่ ยวในบางพื้ น ที่ ซึ่ งเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวในชุมชุนไม่เป็ นที่รู้จกั แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจําเป็ นอยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่เกิดใหม่
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องค์ความรู ้เดิมในเรื่ องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรู ปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ ยว รวมไปถึงการจัดการแหล่งท่องเที่ ยวและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเรื่ องที่คณะวิจยั ได้
ศึกษาค้นคว้านั้น พบว่าจากงานวิจยั ของปรี ยาภรณ์ รัตนพงษ์ (2556) และธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือเน้นที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็ นหลักและสร้างความสะดวกสบายรวมทางการ
จัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก ให้กบั นักท่องเที่ ยวมากที่ สุดจัดสถานที่ พกั ผ่อนหย่อนใจให้กบั นักท่ องเที่ ยวการ
อํานวยความสะดวกในการคมนาคมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้น
และในเรื่ องของรู ปแบบและกิ จกรรมการท่องเที่ ยวนั้น งานวิจยั ของลิลลาลี ศิ ริวิไลเลิศอนันต์ (2556) และสุ ขุม
คงดิษฐ์ (2556) พบว่าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว คือ การพัฒนาโดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มการจัดกิ จกรรมให้มีความหลากหลาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนากิ จกรรมการ
ท่องเที่ ยวให้มีความสอดคล้องกลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรื อสิ่ งแวดล้อมมากที่ สุด และ
สร้างผลกระทบทางลบน้อยที่ สุด และในเรื่ องของการจัดการแหล่งท่ องเที่ ยวและศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยว
งานวิจยั ของจิรัฐ ชวนชม และคณะ (2557) เกสร สว่างพนาพันธุ์ (2555) และวีระศักดิ์ กราปั ญจะ (2554) พบว่า
ควรมีการจัดการด้านการท่องเที่ยว ด้านความรู ้ในท้องถิ่น ด้านเครื อข่ายการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์และ
ด้านความปลอดภัย สิ่ งอํานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้มีการสร้างเครื อข่ายทางการท่องเที่ ยวภายในชุมชน
และกับชุมชนท่องเที่ยวภายนอก เพื่อก่อให้เกิดเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
สําหรับ การพัฒ นาชุ ม ชนท่ องเที่ ยวนวัตวิถีเพื่ อเป็ นการพัฒ นาวิท ยากรผลผลิ ตและ OTOP ชุ มชนใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราชนั้น ควรเน้นการพัฒนาผูเ้ ล่าเรื่ องและนําชมเพื่อส่ งเสริ มการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีการคัดเลือกนักเล่าเรื่ องหมู่บา้ นละ 5 คน ที่ มีคุณสมบัติสามารถเล่าข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชน รู ้เส้นทางพื้นที่ ประสานงานในพื้นที่ อธิ บายนําเที่ยว ร่ วมแสดงความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยวได้ มี
จิ ตอาสาและมีความชอบในบทบาทหน้าที่ ซ่ ึ งดําเนิ นการใน 82 หมู่บ้าน ผูเ้ ล่าเรื่ อง 410 คน จํานวน 4 รุ่ น ใน 4
เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก ประกอบด้วย 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช
อํา เภอพรหมคี รี อําเภอท่ าศาลา อํา เภอสิ ช ล อําเภอขนอม และอําเภอนบพิ ต ํา 2) เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วสายนํ้า
พระราชดําริ ประกอบด้วย 4 อําเภอ คือ อําเชียรใหญ่ อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 3)
ชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวป่ าพรุ เสม็ด นากระจูด ประกอบด้วย 4 อําเภอ คือ อําเภอชะอวด อําเภอร่ อนพิบูลย์
อําเภอจุฬาภรณ์ และ อําเภอพระพรหม และ 4) เส้นทางท่องเที่ยวโรแมนติกโรด ประกอบด้วย 9 อําเภอ คือ อําเภอ
ลานสกา อําเภอฉวาง อําเภอพิปูน อําเภอทุ่งสง อําเภอนาบอน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอบางขัน อําเภอพรรณรา และ
อําเภอช้าง (สํานักประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช, 2561)
งานวิจยั เรื่ อง นวัตวิถีนครศรี ธรรมราช: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยว
หุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราชนั้น จะทําให้ทราบข้อมูล จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย โอกาสในการพัฒนา
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติแห่ งใหม่ในภาคใต้ของไทย ซึ่ งจะสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน และจะทําให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของธรรมชาติมากขึ้น จะเกิดความร่ วมมือใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ประทับใจและได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ
ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขา
ทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (2) เพื่ อศึ ก ษาพฤติ กรรมนักท่ อ งเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การท่องเที่ ยวแห่ งออสเตรเลีย (2554: 20) ได้กาํ หนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่เรี ยกว่า
5As ไว้ดั ง นี้ 1) สิ่ งดึ งดู ดใจ (Attraction) 2) การเข้าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว (Accessibility) 3) สิ่ งอํานวยความสะดวก
(Amenity) 4) ที่พกั (Accommodation) และ 5) กิจกรรมการท่องเที่ ยว (Activity) สอดคล้องกับอารี ย ์ นัยพินิจและคณะ
(2555: 31-40) แนวคิด 5As นี้ มีความจําเป็ นในการนํามาใช้วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง ผูว้ ิจัยได้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
(4Ps )

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
(4Ps )

ชุมชนนวัตวิถี
เส้ นทางท่ องเทีย่ ว
หุบเขาทะเลหมอก

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขา
ทะเลหมอก

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(5As)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed-Method Research) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research) ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม และการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ได้ขอ้ มูล
จากการศึ กษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อย พื้นที่ วิจยั คือ 1) เส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขา
ทะเลหมอก ประกอบด้วย 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอท่าศาลา อําเภอสิ ชล
อําเภอขนอม และอําเภอนบพิตาํ
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ผูน้ าํ ชุมชน และนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว
จํานวน 12 คน ผูน้ าํ ชุมชน จํานวน 18 คน รวมจํานวน 30 คน ใช้วิธีคดั เลือกแบบเจาะจง สําหรับการสัมภาษณ์
และสนทนากลุ่ ม ย่อ ยเพื่ อ วิเคราะห์ ศัก ยภาพ และแนวทางการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวชุ ม ชนนวัต วิถี เส้น ทาง
ท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช และนักท่องเที่ยว จํานวน 400 คนใช้วธิ ี คดั เลือกแบบบังเอิญ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยว และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) เครื่ องมือสําหรับการ
วิจยั เชิงประมาณ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ความ
คิดเห็ นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก และ 3) ความคิดเห็ น
เพิ่มเติม นําไปทดลองใช้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (1990) มีความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม (Reliability: R) = .9416 (2) เครื่ องมือสําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ มี 2 ชนิ ด คือ 1) แบบสัมภาษณ์
และ 2) ประเด็นในการสนทนากลุ่มย่อย เพื่ อหาแนวทางในการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถีเส้นทาง
ท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัย เชิ งปริ ม าณ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิ ติ ที่ ใช้ ได้แ ก่ ร้ อยละ
ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ค ําถามปลายเปิ ดด้ว ยการวิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) จาก
นักท่องเที่ ยวชาวไทย จํานวน 40 คน ส่ วนการวิจยั เชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปจากการสัมภาษณ์
เพื่ อ หาแนวทางในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนนวัต วิ ถี เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วหุ บ เขาทะเลหมอก จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จากเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว 12 คน และผูน้ าํ ชุมชนการท่องเที่ยว 18 คน รวม 30 คน โดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วชุ ม ชนนวั ต วิ ถี เส้ นทางท่ องเที่ ย วหุ บ เขาทะเลหมอก จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
แหล่งท่องเที่ ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางทะเลและหุ ลเขา เช่น ทะเลหมอกกรุ งชิง หรื อ จุดชมวิวเขาเหล็ก
อยูใ่ นพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 บ้านบางนบ ตําบลกรุ งชิง กิ่งอําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
เหมาะอย่างยิ่ง สําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ พร้อมที่จะตื่นไปชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด มองไปตาม
หุ บเขาที่เรี ยงรายกันอยูเ่ บื้องหน้าถูกปกคลุมไปด้วย หมอก แต่ทะเลหมอกที่นี่จะแปลกกว่าทางเหนื อ คือสามารถ
ชมได้ตลอดทั้งปี หมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิด
เป็ นหมอก ในบริ เวณใกล้เคียงยังอยูต่ ิดกับอุทยานแห่ งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่ งชาติเขานัน จึ งทําให้ทะเล
หมอกชิงกรุ ง หรื อ จุดชมวิวเขาเหล็กห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ชิงกรุ ง ชื่อ มาจากต้นชิง เป็ นพืชตระกูล
ปาร์ มที่พบมากในแถบนี้ เขาเหล็กมาจากเดิมเคยเป็ นเหมืองแร่ มาก่อน บริ เวณจุดชมวิวให้บริ การจิบกาแฟยามเช้า
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พร้อมรับฟั งบรรยายประวัติเขาเหล็ก และประวัติพ้ืนที่ กรุ งชิง พื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ แห่ งการต่อสู ้ดา้ นความคิด
การปกครองในพื้นที่ผืนป่ ากรุ งชิง ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ต่อมา
ฝ่ ายรั ฐบาลสามารถยึดพื้น ที่ ได้ป่ากรุ งชิ งคื น ในปี 2524 ปั จจุ บันยังคงทิ้ งร่ องรอยประวัติศาสตร์ การต่อสู ้ เช่ น
ถํ้าหลบภัย หลุมขวาก สนามบาสเก็ตบอล ผลการสอบถามความคิดเห็ นของนักท่องเที่ ยว จํานวน 400 คน ต่อ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่ องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตาม
กรอบ 5As ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยว
หุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (n=400)
ข้อที่
1
2
3
4
5

ข้อคําถาม

𝜇𝜇
3.89
3.66
3.47
3.38
3.38
3.55

สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction)
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
สิ่ งอํานวยความสะดวก (Amenity)
ที่พกั (Accommodation)
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity)
รวม

𝜎𝜎
0.77
0.73
0.69
0.67
0.67
0.71

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ความคิ ดเห็ นของนักท่ องเที่ ยวต่อศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวชุมชนนวัตวิถีเส้น ทาง
ท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านสิ่ งดึงดูดใจและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก
ส่วนสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่พกั และกิจกรรมการท่องเที่ยว มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนั้น ผลจาก
การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยว การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อย ยังได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ดังนี้
1. สิ่ งดึ งดูดใจ (Attraction) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเสริ มที่ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ได้ หรื อมีลกั ษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัวเพิ่มเติม นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นในชุมชน เช่น
สวนสาธารณะ สวนผลไม้ สวนเกษตร เป็ นต้น เพื่ อ เชื่ อ มโยงแหล่งท่ อ งเที่ ยวกับเชิ งธรรมชาติ ชุ มชนนวัต วิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สามารถเดินทาง
เข้าถึงได้หลายเส้นทาง แต่ยงั ขาดป้ ายบอกทาง หรื อป้ ายแสดงแผนที่หรื อจุดหมายแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเห็นได้
ในระยะไกลในขณะขับรถ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ ยวต่างถิ่น หรื อนักท่องเที่ ยวผ่านทางสามารถแวะมาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวได้
3. สิ่ งอํานวยความสะดวก (Amenity) การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ ง สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยว
ต้องการได้รับ คื อ ความสะดวกสบายในการท่ องเที่ ยว หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ
ชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ควรมีการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวก
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โครงสร้างพื้นฐานขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้บริ การประชาชน
และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. ที่ พ กั (Accommodation) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวนั้น สิ่ งที่ นัก ท่ อ งเที่ ยวมี ค วามต้อ งการ คื อ ที่ พ กั แรม
เนื่องจากในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการอํานวยความ
สะดวกแก่ นักท่ องเที่ ยว ควรมี การจัดบริ การที่ พ กั แรมภายในแหล่งท่ องเที่ ยวด้วย หรื อควรสร้ างที่ นั่งพัก ศาลา
สําหรับนัง่ พักผ่อน ทํากิจกรรมหรื อรับประทานอาหารเพิ่มเติม
5. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้เรี ยนรู ้ ฝึ กหัดการทอผ้า หรื อ
ผักกระเป๋ า หรื อปั กผ้าขึ้น มีการสาธิต อธิบาย หรื อจัดฝึ กอบรม เป็ นต้น
5.2 พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่ องเทีย่ วในแหล่ งท่ องเทีย่ วชุมชนนวัตวิถเี ส้ นทางท่ องเทีย่ ว
หุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ม ตัว อย่าง จํานวน 400 คน เป็ นนักท่ อ งเที่ ยวที่ ม าเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถี เส้น ทาง
ท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใช้วธิ ีสอบถามแบบบังเอิญ พบว่า นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลา
ในการท่องเที่ยว 1 วัน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 รองลงมาใช้เวลา 2-3 วัน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 ลักษณะการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นแบบเช้าไป-เย็นกลับ คิดเป็ นร้อยละ 84.00 กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวนิยมทํามากที่สุด คือ สัมผัสอากาศ
ยามเช้า คิดเป็ นร้อยละ 87.00 ส่ วนการวิเคราะห์ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุ บ
เขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใน 5 ประเด็น (5As) ได้แก่ 1) สิ่ งดึงดูดใจ 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)
สิ่ งอํานวยความสะดวก 4) ที่พกั 5) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยว
หุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (n=400)
ข้อที่
1
2
3
4
5

ข้อคําถาม

𝜇𝜇

สิ่ งดึงดูดใจ (Attraction)
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
สิ่ งอํานวยความสะดวก (Amenity)
ที่พกั (Accommodation)
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity)
รวม

𝜎𝜎

แปลผล

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

3.60

0.72

มาก

จากตารางที่ 1 ความคิ ดเห็ นของนักท่ องเที่ ยวต่อศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถีเส้นทาง
ท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช 5 ด้าน พบว่า มีความคิดเห็ นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งดึงดูดใจ มีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา คือ การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ที่พกั และสิ่ งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมการท่องเที่ยว
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5.3 แนวทางการพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ย วชุ ม ชนนวัต วิถีเส้ น ทางท่ องเที่ยวหุ บ เขาทะเลหมอก จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ผลการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากแบบสอบถามจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว การสั ง เกตจากคณะผูว้ ิจัย การ
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยกับประชาชน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องการพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวชุ มชนนวัตวิถี
เส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ขอ้ มูลและแนวทางสําคัญโดยแบ่ งออกเป็ น 4
ประเด็นดังนี้
1. อัตลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดการอัตลักษณ์ ทาง
ธรรมชาติที่มีอยูใ่ นชุมชน ประสานให้มาอยูแ่ นวเดียวกันกับเส้นทางการท่องเที่ยว เพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุด
ขาย หรื อจุ ดดึ งดู ดใจของนัก ท่ อ งเที่ ยวหลากหลาย ก็ จะสามารถจู งใจให้นัก ท่ อ งเที่ ยวเดิ น ทางเข้ามาในแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวได้ โดยมี การประสานกับ แหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ อื่น ๆ ควรมี ก ารจัดการให้เหมาะสมโดยไม่
สูญเสี ยอัตลักษณ์ของชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์ สังคมสมัยใหม่เชื่ อมต่อสื่ อสารกันผ่านโลกออนไลน์เป็ นส่ วนมาก การเข้าถึ ง
ทราบข่าว การแชร์ ผ่านโลกโซเชี ยลทําได้ง่าย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่ องเที่ ยวผ่านสื่ อออนไลน์ สื่ อ
ดิจิทลั ต้องมีผูจ้ ดั การดูแลอย่างเป็ นระบบ การแบ่งหน้าที่ ให้เยาวชนหรื อคนรุ่ นใหม่ช่วยจัดการในส่ วนนี้ จะเพิ่ม
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนได้มาก
3. การจัดการแหล่งท่องเที่ ยว การท่องเที่ ยวเชิงธรรมชาติแตกต่างจากการท่องเที่ยวประเภทอื่น เพราะ
การรักษาอัตลักษณ์ทางธรรมชาติของชุมชนแบบดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวต้องการเสพความแท้
ความดั้งเดิ มของวัฒนธรรมนั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการท่องเที่ ยวนั้นจึงไม่ใช่แนวทางที่
ถูกต้อง และจะไม่สามารถสร้างความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวได้ในระยะยาว
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ ปั จจัยสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การมี
ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน ทั้งคนภายในและคนภายนอก หน่ วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานภาคเอกชน รวมถึ ง
ประชาชนในชุมชนทุกคนที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภูเขาทะเลหมอกดําเนิ นไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดความยัง่ ยืน จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างชี วิตจากแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
ธรรมชาติชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้
สรุ ปแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมี 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารัฐ 3) การประชาสัมพันธ์ และ 4) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
ธรรมชาติโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างยัง่ ยืน

6. อภิปรายผล

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นนสถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ ยังไม่เป็ นที่ รู้จกั มากนัก แต่มีอตั ลักษณ์ ทางธรรมชาติที่โดดเด่น และเป็ นความ
ภาคภูมิใจของชุมชน คือ ความเป็ นธรรมชาติ อากาศบริ สุทธิ์ การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี
เส้น ทางท่ อ งเที่ ยวหุ บ เขาทะเลหมอก จังหวัด นครศรี ธ รรมราช ต้อ งให้ความสําคัญ กับการพัฒ นาสิ่ งดึ งดู ด ใจ
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นักท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ สอดคล้องกับรัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส
(2555) ที่คน้ พบว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สาํ คัญ ควรมุ่งเน้น 1) การบริ หารการจัดระบบ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้เกิดประสิ ทธิภาพในมิติต่างๆ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวติ วัฒนธรรมและระบบนิเวศ
ของชุมชน 2) ต้องให้ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อผลในมิติของการพัฒนาการท่องเที่ ยวที่
ยัง่ ยืน 3) การกําหนดกติกาและการจัดการร่ วมกันในด้านการจัดการสิ่ งปฏิกูลเพื่อดํารงไว้ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ดีของชุมชน 4) การจัดการด้านการตลาด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อดิจิทลั ต่างๆ และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพิ่มเติม สอดคล้องกับงานวิจยั ของนพพล เจริ ญสุข (2557) ที่พดู ถึงพลวัตของการ
ท่องเที่ยวภาคใต้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ การเปลี่ยนแปลงในการใช้เครื่ องมือที่ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจากการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรื อนไปสู่ การผลิตเพื่อขาย เปลี่ยนจากการผลิตใน
รู ปแบบอื่นๆ เช่น กระเป๋ า ย่าม เสื้ อสู ท เป็ นต้น โดยประยุกต์ ปรับปรุ งภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่ ภูมิปัญญาวิวฒั น์เพื่อ
เป็ นจุดขายที่สาํ คัญในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริ การ สรุ ปได้วา่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีเส้นทาง
ท่องเที่ ยวหุ บเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราชต้องให้ความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) อัตลักษณ์และความ
แตกต่างของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ตอบสนองนักท่ องเที่ ยว 2) การมี ส่วนร่ วมของประชาชนตามแนวประชารั ฐ 3) การ
ประชาสัมพันธ์ และ 4) การบริ หารจัดการ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติเน้นการสร้างเรื่ องราว บอกกล่าวถึงที่ มา ความสําคัญของ
ชุมชน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างความดึงดูดใจ และเห็นคุณค่าในธรรมชาติพ้ืนถิ่นของตนเองได้ และ (2)
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวหุบเขาทะเลหมอก จังหวัดนครศรี ธรรมราชยังขาดการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อดิจิทลั เพื่อให้ประชาชนหรื อนักท่องเที่ยวได้ทราบ ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จกั กัน
ในวงแคบ ดังนั้น ควรพัฒนาสื่ อดิจิทลั เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น เวปไซต์ แฟนเพจ แผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์
ตามถนน เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรทําวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนนวัตวิถีเส้นทางท่องเที่ยวอีก 3 เส้นทาง คือ 1) เส้นทางท่องเที่ยว
สายนํ้าพระราชดําริ 2) เส้นทางท่องเที่ยวป่ าพรุ เสม็ด นากระจูด และ 3) เส้นทางท่องเที่ยวโรแมนติกโรดในจังหวัด
นครศรี ธรรมราชสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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กลยุทธ์ การให้ บริการของท่ าอากาศยานกับความคาดหวังของผู้โดยสาร
AIRPORT SERVICE STRATEGY AND PASSENGER EXPECTATION
สิ ริพร ทัตทวี
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: siriporn_tattawee@hotmail.com
บทคัดย่ อ

บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพการให้บริ การของท่าอากาศยาน และ (2) ความคาดหวัง
ของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยานเป็ นส่ วนสําคัญของระบบขนส่ งทางอากาศ ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีจาํ นวนผูโ้ ดยสาร 155 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่ งผลกระทบ
ต่อความคับคัง่ ของผูใ้ ช้บริ การในท่าอากาศยานและความคาดหวังของผูโ้ ดยสารที่จะได้รับบริ การ ดังนั้น กลยุทธ์
การให้บริ การของท่าอากาศยานจึงเป็ นส่วนสําคัญ ได้แก่ การจัดการจราจรในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ ความปลอดภัยและการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสาร การพัฒนา
รู ปแบบการบริ การให้สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ผใู ้ ช้บริ การ เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความคาดหวังในการใช้บริ การ
ของผูโ้ ดยสาร เช่น มาตรฐานการให้บริ การอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความรวดเร็ วในการให้บริ การและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ สิ่ งแวดล้อมและความสะดวกสบายภายในอาคารผูโ้ ดยสาร และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
คําสําคัญ: ท่าอากาศยาน, ผูโ้ ดยสาร, กลยุทธ์การให้บริ การ, ความคาดหวัง

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) เป็ นธุรกิจการบริ การขนส่งทางอากาศมีบทบาทความสําคัญที่บอกถึง
ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จของประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีความรวดเร็ วในการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า
จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ งได้ในระยะเวลาอันสั้น (Citi-Pair) เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกประเทศ เพื่อติดต่อทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ (สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ, 2558) โดยภาครัฐได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and
Logistics) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตใหม่ (New S-Curve) ที่ สามารถเติบโตในอนาคต มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นสู ง รวมถึงกิจการสาธารณูปโภคและบริ การเพื่อการขนส่ ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทนั สมัย
การบริ การและซ่อมบํารุ งอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วน
อากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบนําทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ เป็ นต้น (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
ท่ า อากาศยานหรื อ สนามบิ น (Airport) เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ของระบบการขนส่ ง ทางอากาศที่
ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่อากาศยานหรื อเครื่ องบิ น (Aircraft) และผูโ้ ดยสาร (Passenger) เพื่อช่วย
สนับสนุ นและเพิ่มผลผลิตรวมของการขนส่ งทางอากาศ โดยประเทศไทยกําหนดให้เที่ ยวบิ นระหว่างประเทศ
สามารถทําการบินได้เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ปั จจุบนั มีท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ ง อยูใ่ นการดูแลของ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรื อ ทอท. จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อง ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ ท่ าอากาศยานภูเก็ต ท่ าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชี ยงราย และท่ าอากาศยาน
หาดใหญ่ ส่ วนท่าอากาศยานที่อยูใ่ นการดูแลของบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย (บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2560) ปั จจุบนั ประเทศไทยมีท่าอากาศยานจํานวน 38 แห่ ง มีสายการบินเชิ ง
พาณิ ชย์ 27 สายการบิน มีเส้นทางบิน 556 เส้นทางบิน เป็ นเส้นทางระหว่างประเทศ 416 เส้นทางบิน และเส้นทาง
ภายในประเทศ 140 เส้นทางบิน มีเที่ยวบินจํานวน 2,854 เที่ยวบินต่อวัน มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารต่อวัน 423,000 คน ใน
ปี พ.ศ. 2560 มีผโู ้ ดยสารที่ใช้บริ การจํานวน 155 ล้านคน (สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย, 2560)

ภาพที่ 1 สถิติจาํ นวนผูโ้ ดยสารภาพรวมทัว่ ประเทศ ปี พ.ศ. 2551 – 2560
ทีม่ า: สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (2560)

2134

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จากภาพที่ 1 ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) โดยปี พ.ศ. 2551 มีจาํ นวนผูโ้ ดยสาร 57 ล้านคน
และเพิ่มขึ้นเป็ น 3 เท่า จํานวน 155 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 แสดงถึงจํานวนผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ของผูโ้ ดยสารทั้งหมดร้อยละ 11.7 ต่อปี แบ่งเป็ น
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมี CAGR ร้อยละ 10 ต่อปี และผูโ้ ดยสารภายในประเทศมี CAGR ร้อยละ 13.6 ต่อปี
ในปี งบประมาณ 2560 ทอท. ให้บริ การสายการบินแบบประจํา 135 สายการบิน เป็ นสายการบินขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารผสมสิ นค้า 125 สายการบิน และขนส่ งสิ นค้าอย่างเดียว 10 สายการบิน โดยมีสถิติการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 2 (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2560)

ภาพที่ 2 สถิติจาํ นวนผูโ้ ดยสารภาพรวมของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท. ปี พ.ศ. 2551 – 2560
ทีม่ า: บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (2560)
จากภาพที่ 2 แสดงจํานวนผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท. ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.
2551-2560) พบว่า ปี พ.ศ. 2551 มีจาํ นวนผูโ้ ดยสาร 46 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็ น 96 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 โดย
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 มีอตั ราการเติบโตค่อนข้างตํ่า เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 เป็ นต้นไป มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2556 สนามบินดอนเมืองได้เปิ ดดําเนินการ
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดปั ญหาความคับคัง่ ของสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริ การ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 1 สถิติการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศของท่าอากาศยานในการดูแลของ ทอท.
ท่ าอากาศยาน

2559
90,162,911
55,473,021
34,689,890
9,208,256
3,871,468
14,722,010
1,959,353
119,923,998

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ + ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
รวม 6 แห่ ง
ที่มา: บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (2560)
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ผู้โดยสารรวม (คน)
2560
96,263,167
59,079,550
37,183,617
9,973,449
4,347,130
16,230,431
2,385,224
129,199,401

%
6.77
6.60
7.19
8.31
12.29
10.25
21.74
7.73
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จากตารางที่ 1 พบว่า ท่าอากาศยานที่ อยูใ่ นการกํากับดูแลของ ทอท. ให้บริ การผูโ้ ดยสารรวมทั้งสิ้ น
129,199,401 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 แยกเป็ นผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ 72,539,940 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 และ
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศ 56,659,461 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 ความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติ
นอกจากนั้นสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ยังคาดการณ์วา่ ตลาดท่องเที่ยวและตลาด
การบินของประเทศไทยจะติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในอีก 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งประเทศไทยกําลังลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต โดย ทอท.ได้เร่ งพัฒนา และยกระดับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ที่อยูใ่ นความดูแลอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อสนับสนุ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ
(บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2560)
จากข้อมูลผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยานมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถบ่งชี้
ถึงความคับคัง่ ในท่าอากาศยานมีแนวโน้มในการใช้บริ การที่มากขึ้นส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพการ
ให้บริ การของท่าอากาศยานรวมถึงยานยนต์ที่ใช้เดินทางมายังท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของ
ผูโ้ ดยสารที่เข้ามาใช้บริ การ ทําให้ผบู ้ ริ หารท่าอากาศยานต้องพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน เพื่อให้สามารถรองรับให้ทนั กับความต้องการของผูโ้ ดยสารในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริ การของท่าอากาศยาน
2. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การท่าอากาศยาน

3. การให้ บริการของท่ าอากาศยาน

ธุรกิจการบิน (Aviation Business) เป็ นธุรกิจที่ทาํ หน้าที่ดา้ นขนส่งทางอากาศที่ประกอบด้วยหลายบริ ษทั
และหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่ งไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการ ซึ่ งองค์ประกอบของ
ธุ รกิ จการบิ นจะประกอบด้วย 1) บริ ษทั การบิ น หรื อสายการบิ น (Airlines) 2) อากาศยานที่ ใช้ในการบิ น หรื อ
เครื่ องบิน (Aircraft) 3) ท่าอากาศยานหรื อสนามบิน (Airport) และ 4) เครื่ องอํานวยความสะดวกในการบิน (Air
Navigation Aids) โดยแบ่ งตามลักษณะการขนส่ งเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) ธุ ร กิ จ สายการบิ น (Airline Business)
ให้บริ การในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (Passenger Service) เพื่อเดิ นทางทําธุ รกิ จ ท่องเที่ ยว การค้า และ 2) ธุ รกิ จการ
ขนส่ ง สิ น ค้า และพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ทางอากาศ (Air Freight Business) ให้บ ริ ก ารในการขนส่ งสิ น ค้า (Cargo Service)
(วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี, 2557)
ท่าอากาศยานได้แบ่งการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกบริ การออกเป็ น 2 ส่วน คือ การให้บริ การ
ในเขตการบิน (Airside) และการให้บริ การนอกเขตการบิน (Landside) สําหรับการให้บริ การเขต Landside จะมี
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ผูโ้ ดยสาร ผูใ้ ช้บริ การที่ไม่ใช่ผโู ้ ดยสาร ผูป้ ระกอบการในท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่สายการบิ น ซึ่ งตัวชี้ วดั การบริ การในเขต Landside เช่น การบริ การในหรื อบริ เวณอาคารผูโ้ ดยสาร อาคารสํานักงาน
อาคารและลานจอดรถยนต์ กิจกรรมบริ การเชิงพาณิ ชย์ บริ การสาธารณูปโภค เป็ นต้น (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน), 2560)
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แผนวิสาหกิจของ ทอท. ปี งบประมาณ 2560-2564 (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2560) ได้
กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงาน (AOT Strategy House) ระดับท่าอากาศยานที่อยูใ่ นความดูแลผ่าน 7
ยุทธศาสตร์การให้บริ การ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กําหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน
ของทอท.ทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของแต่ละท่าอากาศยาน สร้างความแตกต่างการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Airport Service Capacity การเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานในการรองรับปริ มาณ
การจราจรทางอากาศ และสิ่ งอํานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน การพัฒนาระบบบํารุ งรักษาท่าอากาศยาน
และพิจารณาความเป็ นไปได้ในการบริ หารท่าอากาศยานแห่งใหม่
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 Regional Hub การพัฒ นาท่ า อากาศยานสู่ การเป็ นศู นย์ก ลางการขนส่ งทางอากาศที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และศูนย์กลางการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Intelligent Services การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการท่าอากาศยานและองค์กร
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการยกระดับความสัมพันธ์
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยสําคัญ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 Aeronautical Business การพัฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การการบิ น โดยการเพิ่ ม
ศักยภาพการรองรับผูโ้ ดยสารและเที่ยวบิน รวมถึงการพัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุ ก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยการพัฒนา
พื้นที่ และกิ จกรรมเชิ งพาณิ ชย์ภายในและภายนอกอาคารผูโ้ ดยสาร รวมถึ งการพัฒนาธุ รกิ จรู ปแบบใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 Business Development พัฒนาธุ รกิ จรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายการดําเนิ นงานของธุ รกิจ
หลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สารานุกรมไทย (2540, หน้า 270) ได้แบ่งการให้บริ การของท่าอากาศยานเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิ่ ง
อํานวยความสะดวก (Facilities) เป็ นบริ การที่ท่าอากาศยานจําเป็ นต้องจัดให้มี เช่น เครื่ องอํานวยความสะดวกให้
เครื่ องบินขึ้นลง การนําเครื่ องบินเข้าจอดที่ลานจอด การซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องบิน การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
และสถานที่ที่เพียงพอสําหรับผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ ต้องมีมาตรฐาน ต้องมีเพียงพอ
และต้องมีความปลอดภัย 2) การให้บริ การที่ ท่าอากาศยานจัดให้ โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย (Free of charge
servicing) เช่น บริ การตรวจหนังสื อเดินทาง การตรวจสิ นค้าและสัมภาระตามกฎหมายศุลกากร เป็ นต้น โดยต้องมี
คุณสมบัติ 4 ประการ คือ มีความรวดเร็ ว มีความสะดวก มีความสบาย และต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
3) ให้ความเพลิดเพลินกับผูโ้ ดยสาร (Amenities) เช่น ร้านค้า ภัตตาคาร ห้องพักผ่อน เป็ นต้น ซึ่งผูใ้ ช้บริ การจะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ ราคาย่อมเยา เหมาะสม และเป็ นที่นิยมยินดี
พอร์ เ ตอร์ (Porter, 1980) ได้เ สนอกลยุทธ์ที่ ใช้ในการแข่งขัน (Generic competitive strategy) มี 3 วิธี
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ตน้ ทุนตํ่า (Cost leadership) เพื่อให้สามารขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง 2) กลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อสร้างความแตกต่างทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการบริ การให้กับ
ลูกค้า และ 3) กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus) ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างด้านการให้บริ การลูกค้า และลูกค้าที่ เป็ นผูโ้ ดยสารที่ เดิ นทางประจํา (Frequent Flyer Passenger: FFP)
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ปั จจุบนั สายการบิ นชั้นนําเกื อบทุกสายมีระบบ FFP และมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก
รวดเร็ ว ซึ่ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้จ ากการจํา หน่ า ยบัต รโดยสาร ทั้ง แบบการซื้ อ บัต รโดยสารแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Ticket: E-Ticket) และการเดินทางของผูโ้ ดยสารแบบไม่มีบตั รโดยสาร (Ticketless) การสํารองที่ น่งั
(Reservation) หรื อการจองที่นง่ั (Booking) ได้ดว้ ยตนเอง ทําให้สายการบินมีตน้ ทุนในการบริ การที่ต่าํ ลง สามารถ
นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด การบริ หารจัดการการจําหน่ายบัตรโดยสาร และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังฝ่ ายบัญชี ได้ ซึ่ งการแข่งขันของสายการบิ นจะให้ความสําคัญกับงานบริ การแบบครบวงจร นอกจากจะ
จําหน่ายบัตรโดยสารแล้ว ยังมีการจองที่พกั การเช่ารถ การบริ การพิเศษแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ และเพื่อระยะเวลาเฉลี่ ยในการให้บริ การจัดการผูโ้ ดยสารสั้นที่ สุด (สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร, 2559)
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1990) กล่าวไว้ว่า คุณภาพของการให้บริ การคือ การประเมินผลการ
ให้บริ การในมุมมองระยะยาวของผูใ้ ห้บริ การโดยผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบกับความคาดหวังของตน
กับการรับรู ้ที่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งก่อนและหลังจากการรับบริ การ ดังนั้น คุณภาพของการให้บริ การคือ การรับรู ้คุณภาพ
ในการได้รับการบริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ง SERVQUAL เป็ นทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
จากงานวิจยั ที่ผ่านมามีนกั วิจยั หลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริ การแก่ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน
โดยพบว่า ถ้าผูใ้ ห้บริ การมีประสบการณ์ทาํ งานจะทําให้การให้บริ การของท่าอากาศยานประสิ ทธิ ภาพ (ปิ ยะนุช
เลิศศิริ, 2555) และถ้าผูใ้ ห้บริ การมีความพร้อม ความเต็มใจ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และความกระตือรื อร้น
ในการให้บริ การจะส่ งผลต่อคุณภาพในการให้บริ การ (ณัฐกาณต์ ชิ นวงศ์อมร, 2559) และจากผลการศึกษาของ
Juliet (2013) พบว่า คุณภาพการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกก่อนการบินเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการสร้าง
ความมัน่ ใจความน่าเชื่อถือและพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งจิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ (2558) ได้ศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานในระดับมากเรี ยงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและการให้บริ การอื่น ๆ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ท่าอากาศยาน) ปั จจัยด้านบุคลากร และปั จจัยด้านความ
คาดหวัง ตามลําดับ ซึ่ งขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ สุ ภกัญญา ชวนิ ชย์ ปริ ยากร มนู เสวต และกรณัฏฐ์ สกุลกฤติล
(2557) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารของท่าอากาศยานและการรับรู ้การได้รับบริ การ
ของผูโ้ ดยสารโดยรวมอยูใ่ นระดับตํ่า และ การได้รับบริ การของผูโ้ ดยสารโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านการบริ การที่ท่าอากาศยานจัดให้ และด้านการบริ การที่ให้ความเพลิดเพลิน
สรุ ปได้วา่ คุณภาพการให้บริ การจากการรับรู ้ของผูโ้ ดยสารจะเป็ นตัวสะท้อนในการประเมินศักยภาพใน
การให้บริ การท่าอากาศยาน ทําให้ตอ้ งทําการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ เนื่ องด้วยอุตสาหกรรม
การขนส่งทางอากาศของไทยยังคงมีทิศทางเติบโตจากแนวโน้มปริ มาณผูโ้ ดยสารที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ความคาดหวังในการใช้ บริ การท่ าอากาศยานของผู้โดยสาร

ผูใ้ ช้บริ การต้องการอํานวยความสะดวกและมีระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การจัดการผูโ้ ดยสารสั้นที่สุด
(สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร, 2559) ซึ่ งความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การก็คือ ความปรารถนา
หรื อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริ การ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985)
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ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1994) ได้กล่าวไว้วา่ ความคาดหวังของบุคคลนอกจากจะขึ้นอยูก่ บั สิ่ ง
ที่บุคคลนั้นต้องการแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ในที่สิ่งที่บุคคลนั้นได้รับ มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ ดังนี้
V = Valence หมายถึง ความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นความต้องการของผูใ้ ช้บริ การนั้นให้ความสําคัญ
I = Instrumentality หมายถึง เครื่ องมือหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวก เพื่อนําไปสู่ความพึงพอใจ
E = Expectancy หมายถึง ความคาดหวังที่ผใู ้ ช้บริ การนั้นต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่
คาดการณ์เอาไว้ เมื่อได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2547, หน้า 154-156) ได้กล่าวไว้วา่ ถึงแม้ผใู ้ ห้บริ การจะจัดเตรี ยมและให้บริ การอย่าง
เต็มความสามารถ แต่ถา้ ลูกค้ายังไม่พอใจกับการบริ การ แสดงว่าการบริ การนั้นยังไม่ดีพอและยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ ความรู ้สึกของลูกค้าที่มีต่อการบริ การสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของการให้บริ การ
ซึ่งแบ่งความรู ้สึกของลูกค้าที่ได้รับจากการบริ การออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ความไม่พึงพอใจ (Unsatisfaction) จะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่ได้รับในสิ่ งที่คาดหวังจากการบริ การ
2. ความพึงพอใจ (Satisfaction) เมื่อลูกค้าได้รับในสิ่ งที่เขาคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ
3. ความประทับใจ (Delight) เมื่อลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากกว่าสิ่ งที่เขาคาดหวังไว้วา่ จะได้รับจากการ
บริ การ ซึ่งจะเป็ นมากกว่าความพึงพอใจคือ เกิดความประทับใจ
4. ความภักดี (Loyalty) ความพึงพอใจและความประทับใจเป็ นจุดเริ่ มต้นของความภักดี เมื่อลูกค้ารู ้สึก
พึงพอใจและประทับใจกับการบริ การที่ได้รับ ลูกค้าก็จะไม่พยายามที่จะหาบริ การอื่นมาทดแทนและจะใช้บริ การ
นั้น ๆ จากผูใ้ ห้บริ การรายเดิมต่อไป
นอกจากนั้น John (1954 อ้างถึงใน วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย, 2556) ยังได้กล่าวไว้วา่ ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริ การที่จะได้รับการผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่ 1) การได้รับให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable Service) เป็ นการ
ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันทุกคนและใช้มาตรฐานในบริ การเดียวกัน 2) การได้รับบริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา
(Timely Service) เป็ นการให้บริ การที่ตรงต่อเวลาตรงต่อความต้องการ 3) การได้รับบริ การอย่างพอเพียง (Ample
Service) ในด้านสถานที่ บุ คลากร วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 4) การได้รับบริ การอย่างต่อเนื่ อง
(Continuous Service) เป็ นการให้บริ การและดูแลอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ อง และ 5) การได้รับบริ การอย่างก้าวหน้า
(Progressive Service) เป็ นการให้บริ การที่มีการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพให้มีคุณภาพให้ทนั ต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
จากงานวิจยั ที่ ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ ยวกับความต้องการ ความพึงพอใจ ความคาดหวังและการรับรู ้ของ
ผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานโดย เฉลิมพล กิ จรุ่ งเรื อง (2553) วิจยั พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ร้านค้าภายในอาคาร 2) สถานที่จอดรถ 3) สิ่ งอํานวย
ความสะดวกในอาคารผูโ้ ดยสาร และ 4) การรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั
ของ สุพิชญา วงศ์วาสนา (2553) ที่พบว่าผูโ้ ดยสารที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความต้องการให้ท่าอากาศ
ยานให้การบริ การในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกมากที่ สุด แสดงให้เห็ นถึงความแตกต่างในความคาดหวังการ
บริ การของท่าอากาศยานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Juliet (2013) ที่วา่ มาตรฐานและคุณภาพการให้บริ การมีผล
ต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในขณะที่งานวิจยั ของ วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย (2556) ที่พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความ
คาดหวังในการให้บริ การของท่าอากาศยานโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน 2)
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ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า 3) ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ 4) ด้านการให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา
และ 5) ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ ถึงการให้บริ การของท่ าอากาศยาน
โดยรวมในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการให้บริ การอย่างเท่าเทียมกันผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการบริ การ
เหนื อความคาดหวัง แสดงให้เห็นว่าการให้บริ การของท่าอากาศยานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับ John (1954 อ้างถึ งใน วราพัณณ์ ถิ ระภิ รมย์ไชย, 2556) นอกจากนั้น งานวิจัยของ จิ ตตพัฒน์
พรหมพงษ์ (2558) ยังพบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและการให้บริ การอื่น ๆ ด้านท่าอากาศยาน
ด้านบุคลากร และด้านความคาดหวัง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยาน
สรุ ปได้วา่ ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การทําให้ผูใ้ ช้บริ การคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการในสิ่ งที่คาดการณ์เอาไว้ เมื่อได้รับการตอบสนองก็จะเกิ ดความพึงพอใจ โดยจะต้องได้รับให้มาตรฐาน
บริ การอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตรงต่อเวลา ตรงต่อความต้องการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารผูโ้ ดยสาร
อย่างเหมาะสมพอเพียง ได้รับบริ การอย่างมีคุณภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ งท่า
อากาศยานต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ และสิ่ งอํานวยความสะดวกให้ทนั ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

5. สรุ ป

จากการคาดการณ์วา่ ในอนาคตแนวโน้มการเดินทางของผูโ้ ดยสารจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการส่ งเสริ ม
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น ท่าอากาศยาน
ควรต้องพัฒนา ปรับปรุ ง และมีการทบทวนกลยุทธ์การให้บริ การ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตามมาตรฐาน
การให้บริ การตามที่ กาํ หนดไว้ เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย ความรวดเร็ วในการให้บริ การ และเพื่อให้เกิ ดความ
สะดวก ความเชื่อมัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในการตอบสนองความต้องการ
กลยุทธ์การให้บริ การของท่าอากาศยานควรตระหนักความต้องการและความคาดหวังของผูโ้ ดยสารที่มา
ใช้บริ การก่อนและหลังการเดิ นทาง ได้แก่ การจัดการจราจรในการเดิ นทางมายังท่าอากาศยานและออกจากท่า
อากาศยาน การเชื่อมต่อขนส่งมวลชน ความปลอดภัยในการเดินทางและทรัพย์สิน การเพิ่มศักยภาพความรวดเร็ ว
ในการให้บริ การผูโ้ ดยสารแต่ละรายในระยะเวลาอันสั้น เช่น การเช็คอิน การตรวจกระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น ความ
ปลอดภัยและการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสาร การพัฒนารู ปแบบการบริ การให้สอดคล้อง
กับไลฟ์ สไตล์ผใู ้ ช้บริ การโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแต่ละท่าอากาศยานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่ง
ปั จจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ เทคโนโลยีและไลฟ์ สไตล์ผูใ้ ช้บริ การเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์
การให้บริ การเพื่อสร้างการบริ การที่แตกต่าง โดยนําเทคโนโลยีกลุ่มดิจิทลั (Digital) มาใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์
สไตล์ของผูใ้ ช้บริ การเพื่อช่ วยเชื่ อมต่อการบริ การให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการให้บริ ก ารใน
อนาคต เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ การพัฒนา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ (Internet of Things: IoT) การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) การพัฒนาเป็ นท่าอากาศยานสมาร์ ทซิ ต้ ี (Airport Smart City) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ทั้งนี้ การที่ท่า
อากาศยานจะสามารถตอบสนองความคาดหวัง การใช้บริ ก ารของผูโ้ ดยสารได้น้ ันต้อ งมี ปฏิ สัม พัน ธ์ที่ดีกับ
ผูใ้ ช้บริ การโดยต้องตระหนักถึงความต้องการของผูโ้ ดยสาร ได้แก่ มาตรฐานการให้บริ การอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
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กัน ความรวดเร็ ว ในการให้บริ การและมี สิ่งอํา นวยความสะดวกในการเข้า ถึ ง บริ ก าร สิ่ ง แวดล้อ มและความ
สะดวกสบายภายในอาคารผูโ้ ดยสาร และความภัยในการเดินทางและทรัพย์สิน เป็ นต้น

6. ข้ อเสนอแนะ

1. ด้านกลยุทธ์การให้บริ การของท่าอากาศยานควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแต่ละท่าอากาศยานมา
กําหนดลําดับความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายและกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู ้การบริ การที่แตกต่าง
พัฒนาให้เป็ นท่าอากาศยานอัจฉริ ยะ (Airport Smart City) โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานและ
สายการบินให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริ การให้ใช้เวลาให้ส้ นั ที่สุดต่อผูโ้ ดยสาร
หนึ่ งราย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตของอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things: IoT) การใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ เป็ นต้น
2. ด้านความคาดหวังในการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารคือการได้รับการตอบสนองความต้องการ มีบุคลากร
ที่มีศกั ยภาพในการบริ การเพื่อให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลาและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการให้บริ การ มี
สิ่ งอํานวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสารอย่างเพียงพอ มีการจัดการจราจรในการเข้าถึงท่าอากาศยาน และมี
การนําเทคโนโลยีหรื อระบบอัจฉริ ยะเข้ามาใช้เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงการบริ การได้อย่างสะเวก
3. การวิจยั เชิ งลึกในอนาคตในการค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการให้บริ การของท่ าอากาศยานควร
ทําการศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการใช้บริ การของผูโ้ ดยสาร โดยแบ่งผูโ้ ดยสารออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ผูโ้ ดยสารที่ เป็ นคนไทย และผูโ้ ดยสารที่ เป็ นคนต่างประเทศ เพื่อเปรี ยบเทียบลําดับความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม
เนื่องด้วยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูโ้ ดยสารทั้ง 2 กลุ่ม มีความคาดหวังในการได้รับบริ การที่แตกต่างกัน
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การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั
โรงแรมประเภท 3 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกที่พกั แรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาพักโรงแรมประเภท 3 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวและหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่า ง 20-30 ปี ศึ ก ษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ผูร้ ่ วมเดินทาง
ส่วนใหญ่คือเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่พกั โดยเฉลี่ยต่อคืน 500-700 บาท โดยเฉลี่ยใช้บริ การ
1-5 ครั้งต่อปี ช่องทางที่เลือกจองห้องพักในครั้งนี้ คือ เลือกจองด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ โรงแรม เว็บไซต์ Agent ที่
เลือกจองคือเว็บไซต์ Agoda วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ เพื่อการพักผ่อน ผูร้ ่ วมตัดสิ นใจเลือกพักคือ
เพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน และแหล่งรับทราบข้อมูลโรงแรมคือจากคําบอกเล่าจากผูท้ ี่เคยมาพัก
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกใช้ท่ี พกั โรงแรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริ มทางการตลาด ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน พบว่า อายุและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่พกั เฉลี่ยต่อคืนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกที่ พกั ที่ มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืนพบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ 0.002 (P = 0.966)
โดยค่าสหสัมพันธ์แสดงผลว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดแต่ละด้านแสดงผลว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเช่นกัน
คําสําคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, โรงแรมประเภท 3, ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s), การตัดสิ นใจซื้อ

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 Oneway 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
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นหนึ่ งในห้าจังหวัดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในการ
เดิ นทางมาท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา, 2560) โดยจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นเมืองแห่ ง
ล้านนาที่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ที่ สืบทอดกันมายาวนาน และความสวยงามของ
ธรรมชาติ ที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว รวมไปทั้งยังมีสถานที่พกั แรมอย่างครบครันที่ให้
ความสะดวกสบายแก่นกั ท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริ การได้อีกด้วย โดยแต่ละปี จะมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมีจาํ นวนห้องพักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยในปี 2557 มีจาํ นวนห้องพัก
รวม 32,948 ห้อง มีผเู ้ ข้าพักแรมชาวไทยจํานวน 4.2 ล้านคน ปี 2558 มีจาํ นวนห้องพักรวม 34,510 ห้อง มีผเู ้ ข้าพัก
แรมชาวไทยจํานวน 4.5 ล้านคน ปี 2559 มีจาํ นวนห้องพักรวม 33,515 ห้อง มีผูเ้ ข้าพักแรมชาวไทยจํานวน 9.6
ล้านคน และในปี 2560 มีจาํ นวนห้องพักรวม 35,994 ห้อง มีผเู ้ ข้าพักแรมชาวไทยจํานวน 10.4 ล้านคน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ส่ งผลให้มีผปู ้ ระกอบการทําธุรกิจที่พกั แรมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม เจ้าของ
ธุ รกิ จโรงแรมบางแห่ งที่ มีประสบการณ์ไม่มากพอและประกอบธุ รกิ จไม่ประสบความสําเร็ จ ทําให้ในบางปี มี
จํานวนห้องพักลดน้อยลงหรื อเปลี่ยนไปทําธุรกิจอื่นแทนธุรกิจโรงแรมด้วย
ปั จจุบนั โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีท้ งั หมดจํานวน 301 แห่ง และเป็ นโรงแรมประเภท
3 จํานวน 40 แห่ง (ปกครองจังหวัดเชียงใหม่, 2559) โรงแรมเหล่านี้ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในการเปิ ดให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงในการประกอบธุรกิจโรงแรมปี
พ.ศ. 2551 (กระทรวงมหาดไทย, 2551) ซึ่ งคู่แข่งทางธุรกิจที่พกั แรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดขึ้นมากมายหลาย
ระดับ และราคาห้องพักโรงแรมของยังไทยตํ่ามากถ้าเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมระดับสาม
ดาว (เตือนใจ ศรี ชะฎา, 2560) ทําให้มีความเสี่ ยงในการเกิดภาวะการแข่งขันทางด้านราคาระหว่างผูป้ ระกอบการ
ในระดับสู งกว่า นอกจากนี้ ปั ญหาที่พกั แรมที่ไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทําให้นกั ท่องเที่ยวไม่
กลับมาใช้บริ การอีก จึงก่อให้เกิดปั ญหาสําหรับกับธุรกิจและเกิดผลกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน เศรษฐกิจ
ในชุมชน อาจไปถึงระดับประเทศได้ แม้วา่ จํานวนที่พกั แรม ประเภท และระดับของที่พกั แรมจะมีหลากหลายก็
ตาม เพื่อเป็ นทางเลือกด้านที่พกั ของนักท่องเที่ยวที่มาเลือกใช้บริ การ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมจําเป็ นมีขอ้ มูล
ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ดีที่สุด เพื่อการบริ การที่
มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จนเกิดประทับใจและกลับมาใช้บริ การซํ้าอีกหลายๆ ครั้ง
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจัยสนใจศึ กษาถึ งพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยในการเลื อกที่ พกั
ประเภทโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่พกั ประเภทโรงแรม และ
นําผลการศึกษามาปรับปรุ งและพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับที่พกั ประเภทโรงแรมต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั ประเภทโรงแรมในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พกั แรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้
บริ การโรงแรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า เครื่ องมือที่สาํ คัญในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย คําถาม (6Ws และ 1H) คือ 1) ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who)
2) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) 3) ทําไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ (Why) 4) ใครมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who) 5)
ผูบ้ ริ โภคจะซื้อเมื่อไร (When) 6) ผูบ้ ริ โภคจะซื้อที่ใด (Where) 7) ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร (How) ( จงรักษ์ ศรี คาํ หน้อย
, 2556; เสาวภา มี ถาวรกุล และคณะ, 2559; ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2560) นอกจากนี้ ยังสามารถนําหลักการส่ วน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเข้ามาใช้ในการทําให้ทราบถึงความต้องการและปั จจัยในการตัดสิ นใจ
เลือกที่ พกั ประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ ยว ที่ ประกอบด้วย 1) ด้านที่ พกั และการบริ การ 2) ด้านราคา 3) ด้าน
สถานที่ ห รื อ ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย 4) ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด 5) ด้า นพนัก งานให้บ ริ ก าร 6) ด้า น
กระบวนการให้บริ การและ 7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558; ณัฐพล ใยไพโรจน์
, 2560) ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของผูว้ ิจยั ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนําตัวแปรเหล่านี้มาทําการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้
ดังต่อไปนี้
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ในการเลือกทีพ่ กั ประเภทโรงแรมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการทําวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพักแรมในโรงแรมประเภท 3 โดยเลือกวิธีการ
คํานวณกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ไม่ทราบจํานวนประชากร ทราบแต่วา่ มีจาํ นวนประชากร
เดิ น ทางมาจํา นวนมากจึ ง เลื อ กใช้สูต รคอแครน (Cochran) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 และระดับ ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
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4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ
เพศ เป็ นลักษณะที่แสดงให้รู้วา่ คือเพศหญิงหรื อชาย
อายุ เป็ นช่วงเวลาที่ดาํ รงชีวติ อยูต่ ้ งั แต่เกิดจนมาถึงปั จจุบนั
ระดับการศึกษา เป็ นองค์ความรู ้ที่ได้รับสอนในสถานการศึกษาตามที่รัฐกําหนด
สถานภาพ เป็ นการแสดงถึงสภาพการสมรสหรื อไม่ได้สมรส
อาชีพ เป็ นงานที่ทาํ ประจําและทําให้บุคคลมีรายได้
รายได้ต่อเดือน เป็ นค่าตอบแทนที่ได้จากการทํางาน
ปั จ จัย ทางการตลาดบริ ก าร เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารที่ พ กั ประเภทโรงแรม
ประกอบไปด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (4) ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด (5)
ด้านบุคคล (6) ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (7) ด้านกระบวนการให้บริ การ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่พกั เฉลี่ย
ต่อคืนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทโรงแรมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ค่าสถิติท่ี ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ และอัตราร้อยละ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
เลือกที่พกั ประเภทโรงแรม ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ และส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกที่พกั แรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริ การโรงแรม ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Χ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดระดับคะแนน (Likers’ Scale) 5 ระดับ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลในส่ วนนี้ ได้ทาํ การเก็บข้อมูล
จากรายงานการวิจยั ที่ มีผูท้ าํ ไว้แล้วรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต หนังสื อที่ เกี่ ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ
(primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเลือกใช้บริ การโรงแรมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่เข้าพักในโรงแรมประเภท 3 ที่มีจาํ นวน
40 แห่ง ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลที่ได้นาํ ไปวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้ว
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance) และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพัน ธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.5) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ
39.5) มีระดับการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 61.0) มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 37.3) มีสถานภาพ
โสด (ร้อยละ 57.8) และมีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท (ร้อยละ 65.5) เมื่อเปรี ยบเทียบเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน พบว่า เพศ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน แตกต่างกัน มี
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พฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่พกั เฉลี่ยต่อคืนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่พบว่า อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่พกั
เฉลี่ยต่อคืนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องอายุนกั ท่องเที่ยวชาวไทยต่อพฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มี
ค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืน
การเลือกที่พักที่มีค่าใช้ จ่าย
บริการเฉลีย่ ต่ อคืน
20-30

Χ

3.16

31-40

2.69

41-50

3.13

51-60

2.46

20-30

31-40
.472*
(.003)

อายุ (ปี )
41-50
.034
(.853)
-.438*
(.024)

≥61
2.63
*แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

51-60
.705*
(.003)
.233
(.334)
.671*
(.010)

≥61
.553
(.086)
.061
(.848)
.499
(.132)
-.172
(.633)

จากตารางที่ 1 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่และ P-value ของอายุนกั ท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
พฤติ กรรมการเลื อกที่ พ กั ที่ มีค่าใช้จ่ายบริ ก ารเฉลี่ ยต่อคื น พบว่า นักท่ องเที่ ยวที่ มีอายุ 20-30 ปี ( Χ = 3.16) มี
พฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืนแตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31-40 ปี ( Χ = 2.69) และ
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51-60 ปี ( Χ = 2.46) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และนักท่องเที่ ยวที่มีอายุ 31-40 ปี
( Χ = 2.69) แตกต่างกับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41-50 ปี ( Χ = 3.13) (P<0.05) นอกจากนี้ ยังพบว่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ของนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41-50 ปี ( Χ = 3.13) กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 51-60
ปี ( Χ = 2.46) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ องระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อพฤติกรรมการ
เลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืน
การเลือกที่พักที่มีค่าใช้ จ่าย
บริการเฉลีย่ ต่ อคืน
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

Χ

ตํ่ากว่ าปริญญาตรี

2.66

ปริ ญญาตรี

3.00

สู งกว่าปริ ญญาตรี

3.12

*แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปริญญาตรี
-.339*
(.028)

สู งกว่ าปริญญาตรี
-.466*
(.030)
-.127
(.504)
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จากตารางที่ 2 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ แ ละ P-value ของระดับ การศึ ก ษาของ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อพฤติกรรมการเลือกที่ พกั ที่มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืน พบว่า นักท่องเที่ ยวที่มีระดับ
การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ( Χ = 2.66) มีพฤติกรรมการเลือกที่ พกั ที่ มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืนแตกต่างกับ
นักท่องเที่ ยวที่ มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ( Χ = 3.00) 3.00 และสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี ( Χ = 3.12)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวไทยในการเลือกทีพ่ กั ประเภทโรงแรม
จากการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่มี ผูร้ ่ วมเดิ นทางคื อเพื่อนหรื อ เพื่ อ น
ร่ วมงาน (ร้อยละ 47.0) มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่ พกั โดยเฉลี่ยต่อคืนคือ 500-700 บาท (ร้อยละ 43.5) โดยเฉลี่ยใช้
บริ การ 1-5 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 57.5) และช่องทางที่เลือกจองห้องพักในครั้งนี้ คือ เลือกจองด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์
โรงแรม (ร้อยละ 31.8) และเว็บไซต์ Agent ที่เลือกจองคือเว็บไซต์ Agoda (ร้อยละ 8.3) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้คือเพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ 39.5) มีผูร้ ่ วมตัดสิ นใจเลือกพักโรงแรมคือเพื่อนหรื อเพื่อน
ร่ วมงาน (ร้อยละ 40.8) และมีแหล่งรับทราบข้อมูลโรงแรมจากคําบอกเล่าจากผูท้ ี่เคยมาพัก (ร้อยละ 48.0)
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ ทพี่ กั ประเภทโรงแรมของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ( Χ
= 3.92) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านกระบวนการให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.03)
ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.00) ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.00) ด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.99) ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( Χ = 3.99) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.88) และด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.58) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ที่พกั ประเภท
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
เฉลีย่ รวม

Χ

S.D.

ระดับ

3.99
4.00
3.88
3.58
4.00
3.93
4.03
3.92

0.652
0.624
0.667
0.805
0.700
0.671
0.647
0.575

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ซึ่ งจากการความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มี
ค่ า ใช้จ่ า ยบริ ก ารเฉลี่ ย ต่ อ คื น พบว่า มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ โ ดยรวมเท่ า กับ 0.002 (P = 0.966)โดยค่ า
สหสัมพันธ์แสดงผลว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาดหลักแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคคล ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ กับการเลือกที่พกั
ที่มีค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืน พบว่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -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) ตามลําดับ โดย
ค่าสหสัมพันธ์แสดงผลว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พกั ประเภทโรงแรมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
(1) จากข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุดเป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 20-30 ปี มี ระดับ
การศึ กษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี และผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุดมีอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด
และมีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของ วริ ศรา วาริ ชวัฒนะ และ กุลเชษฐ์ มงคล
(2556) ซึ่งพบว่า ผูเ้ ข้าพักส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,00020,000บาท โดยอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มีค่าใช้จ่ายค่าบริ การที่ พกั
เฉลี่ยต่อคืนแตกต่างกัน และการศึกษาของ สุนทรี ย ์ ศิริจนั ทร์ (2561) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้บริ การ
ที่พกั แบบโอสเทลเขตจังหวัดเชียงใหม่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งระดับ
การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีการเลือกใช้บริ การที่พกั แตกต่างกัน
(2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกที่พกั ประเภทโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ส่วนใหญ่มีผรู ้ ่ วมเดินทางคือเพื่อนหรื อเพือ่ นร่ วมงาน สอดคล้องกับการศึกษาของไพศาล ทองคํา (2553) ซึ่ง
พบว่า มีผรู ้ ่ วมเดินทางมาด้วยกันมากที่สุดคือเพื่อน และจากการวิจยั ครั้งนี้พบว่า ผูเ้ ข้าพักในโรงแรมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบริ การที่พกั เฉลี่ยต่อคืนคือ 500-700 บาท โดยเฉลี่ยใช้บริ การ 1-5 ครั้ง
ต่ อ ปี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ มาพัก ผ่อ น และมี ผูร้ ่ ว มตัด สิ น ใจเลื อ กพัก โรงแรมคื อ เพื่ อ นหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของพัชริ นทร์ เรื อนแก้ว (2553) ซึ่ งพบว่ามีผเู ้ ข้าพักส่ วนใหญ่มาท่องเที่ยวและพักผ่อน มี
เพื่อนแนะนํา และใช้บริ การ 1-2 ครั้งต่อปี และการศึกษาของหทัยชนก นิรันดรไชย (2554) ที่พบว่านักท่องเที่ยวจะ
ชอบมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4-6 ครั้งต่อปี และเลือกพักในโรงแรมระดับสามดาวเนื่ องจากค่าที่พกั เฉลี่ยต่อ
คืนราคาไม่สูงมากนัก โดยมีเพื่อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา และการศึกษาของ ณัฐธิ ดา เทพสุ ทิน (2558) ซึ่ งพบว่าการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเพื่อนหรื อแฟน โดยมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และมีความถี่ใน
การใช้บริ การโรงแรม 1-2 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของอภิรดี เนติรังษีวชั รา และ อัญรัตน์
วิเชี ยร (2551) ที่ พบว่าผูเ้ ข้าพักส่ วนใหญ่จะเลือกห้องพักที่มีระดับราคาอยูใ่ นช่วง 500-1,000 บาท ในพฤติกรรม
ด้านช่องทางที่ เลือกจองห้องพักในการศึ กษาครั้งนี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกจองด้วยตนเองที่
เคาน์เตอร์โรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัชริ นทร์ เรื อนแก้ว (2553) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
มีการจองห้องพักล่วงหน้าและมีวธิ ีการจองโดยตรงกับโรงแรม และการศึกษาของหทัยชนก นิรันดรไชย (2554) ที่
พบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะเลือกใช้บริ การจากทางโรงแรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
หากเลือกจองผ่านเว็บไซต์ Agent ก็จะเลือกจองที่เว็บไซต์ Agoda ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐธิ ดา เทพสุ
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ทิ น (2558) ซึ่ ง พบว่า กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ มีช่ อ งทางในการรั บ ข้อ มูล ข่า วสารเกี่ ย วกับโรงแรมผ่า นทาง
อินเตอร์ เน็ตหรื อสังคมออนไลน์ และการศึกษาของ ศิริมงคล ราชสันเทียะ (2557) ซึ่ งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีเว็บไซต์ที่ผบู ้ ริ โภคเคยใช้บริ การจอง คือ Agoda.com
(3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ที่พกั ประเภทโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารวมทั้ง 7 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งหากพิจารณาตามรายด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากด้วยเช่นกัน และปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกที่พกั ที่มี
ค่าใช้จ่ายบริ การเฉลี่ยต่อคืน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรรณเกษม วสันตวิษุวตั (2551) ซึ่ งพบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การทุกปั จจัยมีผลต่อผูใ้ ช้บริ การโรงแรม โดยรวมในอยูใ่ นระดับมาก และการศึกษาของ หทัย
ชนก นิรันดรไชย (2554) ซึ่งค้นพบว่า ปั จจัยด้านการตลาดมีระดับความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุรกิจ
โรงแรมอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด และสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครเดช เนตรสุวรรณ และคณะ ซึ่งพบว่า ระดับ
ความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการเลือกที่พกั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วริ ศรา วาริ ชวัฒนะ และ กุลเชษฐ์ มงคล (2556) ที่พบว่าพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการ
เลือกที่พกั แรมโดยรวมมีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการศึ กษาจะเห็ นได้ว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการเลื อกใช้ที่พกั ประเภท
โรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการจัดฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น หรื อรับสมัคร
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยทํางานในหน่วยงาน เช่น ด้านการตลาดเพื่อโปรโมทโรงแรม เป็ น
ต้น เพื่อการให้ลูกค้าที่เข้ามาพักได้เกิดความประทับใจมากขึ้นและบอกต่อบุคคลอื่นให้เข้ามาใช้บริ การ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) การศึ กษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาพฤติกรรมเฉพาะนักท่องเที่ ยวชาวไทยเพียงอย่างเดียว ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดว้ ยเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่แตกต่างมากขึ้น
(2) การศึ กษาครั้ งต่อไปควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กหรื อทํา Focus group เพื่อจะได้รู้ถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน รวมถึงข้อเสนอแนะในการให้บริ การและการพัฒนาโรงแรม ทําให้ธุรกิจโรงแรมสามารถนํามาปรับใช้
สร้างแผนกลยุทธ์ในการทํางานเพื่อเข้าถึงความต้องการลูกค้าที่จะเข้ามาพักมากขึ้น
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของระหว่างการจัดการองค์ความรู ้และการ
บริ หารจัดการที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของบุ คลากรอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ประชากร คื อ บุ ค ลากรของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยา จํา นวน 281 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่ามีค่าความเชื่อ 0.983วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า ความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สันในการทดสอบ
สมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความรู ้ด้านการประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้ด้านการเข้าถึงความรู ้
ด้า นการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ แ ละด้า นการเรี ยนรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
ของบุ ค ลากรอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อยุ ธ ยา สํ า หรั บ การจัด การความรู ้ ด้ า นการบ่ ง ชี้ ความรู ้
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้ และด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติ งานของบุ คลากรอุ ทยานประวัติศาสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธยา และการบริ หารจัดการด้า นการจัดองค์กร
ด้านการอํานวยการด้านการประสานงาน และด้านการจัดทํางบประมาณมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา สําหรั บการบริ หารจัดการ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการทีมงานและด้านรายงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
คําสําคัญ: การจัดการองค์ความรู ้ การบริ หารจัดการประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เป็ นองค์กรภาครัฐมีหน้าที่บริ หารจัดการงานด้านโบราณคดี
งานด้านโบราณสถาน และส่งเสริ มการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้เชิงประวัติศาสตร์ และรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาท่ อ งเที่ ย วมากถึ ง 6.5 ล้า นคนเป็ นอัน ดับ 7 ของประเทศ สามารถสร้ า งรายได้
จากการท่องเที่ยวให้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา 13,000ล้านบาท (สํานักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรี อยุธยา, 2558) z
จากจํานวนนักท่องเที่ ยวที่ เพิ่มขึ้ นทําให้การบริ การนักท่ องเที่ ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
รวมทั้งการบริ การจัดการมีประสิ ทธิ ภาพลดน้อยลงอาทิ ด้านบุ คลาที่ มีความรู ้ ในการให้บริ การนักเที่ ยว ด้าน
งบประมาณในการบริ หารจัดการ เป็ นต้นทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การบริ ห ารจัดการโดยมุ่ งเน้นการพัฒนาบุ คลากรเพื่ อ ให้เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning Organization)
ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของประชาชนและนัก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ก ร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาจึงได้นาํ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge management)
มาใช้ในการบริ หารงานซึ่ งการจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge management)เป็ นกระบวนการสร้างจัดระบบเก็บ
ความรู ้ ที่ส่ังสมในตัวบุ คคล หรื อองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อการจัดการทรั พยากรความรู ้ อนั มี ค่าที่ มีอยู่ในตัว
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรและผูป้ ฏิบตั ิงานส่ งผลให้การทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
มากยิ่งขึ้น อาจนําไปสู่ วฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อพร้อมในการถ่ายทอดไปยังบุคคล
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หรื อองค์การอื่น ด้วยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดอีก
ทั้งยังช่ วยให้การบริ หารจัดการหน่ วยงานมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานเพิ่มมากขึ้ น ช่ วยในการประหยัด
ทรัพยากรในการปฏิ บตั ิงาน ลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานที่ ซ้ าํ ซ้อนลง และทําให้การปฏิ บตั ิงานตามแผนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การบริ หารจัดการและ
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็ นความรู ้ข้ ึนโดยมีเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยใน
การจัดการความรู ้(ชินวัฒน์ ศาสนนันท์ 2556 : 22)และการจัดการความรู ้ จะเกิดขึ้นได้จาํ เป็ นต้องอาศัยพฤติกรรม
การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์การประกอบกับต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการ
ตี ความหมายและประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการสร้ างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ ําทางให้องค์การรวมทั้งจําเป็ นต้อ งมี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ งสําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับกิ จกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับคนไม่ว่าจะเป็ นการดึ งดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคนการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของคนการดึงคนที่มีความรู ้ความสามารถไว้ในหน่วยงานจึงเป็ นกระบวนการในการจัดการองค์
ความรู ้ (วิจารณ์พานิช 2548:56)
จากเป้ าหมายที่ตอ้ งการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) และการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
นักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาจึงต้องมีการบริ หารจัดการที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึ งต้องการที่ จะศึกษาว่าการจัดการองค์ความรู ้และการบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาหรื อไม่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึ กษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จจัยด้า นการจัด การองค์ความรู ้ แ ละปั จจัย ด้านการบริ ห ารจัด การ
กับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

ปั จจุ บันหลายองค์กรมุ่งเน้นความสําคัญของการบริ หารจัดการ และการจัดการองค์ความรู ้ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพให้แก่องค์กร
วิจารณ์ พานิ ช (2548 :5 – 6) ได้อธิ บายความหมายของการจัดการความรู ้ ไว้ว่าคือกิ จกรรมที่ ซับซ้อน
และกว้า งขวางในการรวบรวมการจัดระบบการจัด เก็ บ และการเข้า ถึ งข้อ มูล เพื่ อ สร้ า งเป็ นความรู ้ ข้ ึ น โดยมี
เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ ช่วยในการจัดการความรู ้และการจัดการความรู ้ จะ
เกิ ด ขึ้ น ได้จ ํา เป็ นต้อ งอาศัยพฤติ ก รรมการแบ่ งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์ก ารประกอบกับ
ต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการตีความหมายและประยุกต์ใช้ความรู ้ในการสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ
ทางให้องค์การรวมทั้งจําเป็ นต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ งสําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ กิ จ กรรมโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คนไม่ ว่า จะเป็ นการดึ ง ดู ด
คนเก่งและดีการพัฒนาคนการติดตามความก้าวหน้าของคนการดึงคนที่ มีความรู ้ความสามารถไว้ในหน่ วยงาน
เพื่ อ นํา ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในด้า นต้น ทุ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Capital) อี ก ทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลิตแห่ งชาติ (2548 : 5 - 8) ได้กล่าว
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เกี่ ย วกับ กระบวนการจัด การความรู ้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริ ห ารจัดการการ
เปลี่ ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํ า แผน การจั ด การค ว าม รู ้
(KM Action Plan) เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการจัดการองค์ความรู ้ เป็ นทั้งหมด 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การบ่งชี้ ความรู ้ (Knowledge Identification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู ้ (KnowledgeCreation and
Acquisition)3) การจัดความรู ้ ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) 4) การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement) 5) การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access) 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู ้ (Knowledge Sharing) และ7) การเรี ยนรู ้ (Learning)
Luther GulickandLyndalUrwick (1937: 87 - 95) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานไว้ 7 ด้าน
เรี ยกว่า “POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน 2)การจัดองค์การ 3) การบริ หารบุคคล 4) การอํานวยการ
5) การประสานงาน 6) การรายงาน และ 7)การงบประมาณ นอกจากนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 4) ได้กล่าวไว้วา่
การบริ หาร บางครั้งเรี ยกว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรื อการปฏิบตั ิงานใดๆ ของหน่วยงานของ
รัฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐ (ถ้าเป็ นหน่ วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน่ วยงาน หรื อบุคคล) ที่ เกี่ ยวข้องกับคน
สิ่ งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ เช่น 1) การบริ หารนโยบาย 2) การบริ หารอํานาจหน้าที่ 3) การ
บริ หารคุณธรรม 4) การบริ หารที เกี่ ยวข้องกับสังคม 5) การวางแผน 6) การจัดองค์การ 7)การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ 8) การอํานวยการ 9)การประสานงาน 10) การรายงาน และ11) การงบประมาณ
Becker and D.Neuhauser(1975: 94) ได้ เ สนอตั ว แบบจํา ลองเกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิ ภ าพขององค์ ก ร
กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ ที่ เป็ นปั จจัยนําเข้า
และผลผลิตขององค์กร คือบรรลุเป้ าหมายแล้วองค์กรในฐานะที่เป็ นองค์กรระบบเปิ ด (Open system) ยังมีปัจจัย
ประกอบอี ก ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ดัง นี้ 1)หากสภาพแวดล้อ มในการทํา งานขององค์ก รที่ มี ค วามซับ ซ้อ นตํ่า
หรื อมีความแน่นอน มีการกําหนดระเบี ยบปฏิบตั ิในการทํางานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถว้ นแน่ชดั จะนําไปสู่
ความมีประสิ ทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานยุง่ ยากซับซ้อนสูงขึ้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอน(2) มีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ชดั เจนเพื่อเพิ่มผลการทํางานที่มองเห็นได้มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มมากขึ้นด้วย3) ผลการทํางานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิ ทธิภาพ (4) หากพิจารณาควบคู่
กันจะปรากฏว่าการกําหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิอย่างชัดเจนและการทํางานที่ มองเห็ นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้ นต่อ
ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวลําพังและยังเชื่ ออี กว่า การสามารถมองเห็ นผลการทํางานขององค์กร
ได้มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รเพราะองค์ ก รสามารถทดลองและเลื อ กระเบี ย บปฏิ บั ติ
และทรั พ ยากรที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ฉะนั้น โครงสร้ า งของงานระเบี ย บปฏิ บัติ ง าน
ผลการปฏิบตั ิงานจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และจากงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งนํา มาสร้ า งกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย
ความสัมพันธ์ของการจัดการองค์ความรู ้ และการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา ดังนี้
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ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้ านการจัดการองค์ ความรู้
- การบงชี้ความรู ้
- การสร้างและแสวงหาความรู ้
- การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
- การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
- การเข้าถึงความรู ้
- การแบ่งบันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- การเรี ยนรู ้
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการ
- การวางแผน
- การจัดองค์กร
- การจัดทีมงาน
- การอํานวยการ
-การประสานงาน
- การรายงาน
-การจัดงบประมาณ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
อุทยานประวัตศิ าสตร์ พระนครศรีอยุธยา

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐาน

สมมุติฐานที่ 1
H0 การจัดการองค์ความรู ้ ด้านการประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้ ด้านการเข้าถึงความรู ้ ด้านการแบ่งปั่ น
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และด้านการเรี ยนรู ้ มี ความสัมพันธ์กับประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติง านของบุ คลากรอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
H1การจัดการองค์ความรู ้ ด้านการบ่งชี้ ความรู ้ดา้ นการสร้างและแสวงหาความรู ้ และด้านการจัดการ
ความรู ้ ให้ เป็ นระบบ ไม่ มี ความสั มพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรอุ ทยานประวัติ ศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
สมมุติฐานที่ 2
H0 การบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
H1 การบริ หารจัด การไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

5.1แบบแผนการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการองค์ความรู ้และการบริ หารจัดการที่ ส่งผลกับประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขั้นตอนเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด การองค์ค วามรู ้ การบริ ห ารจัด การ
และประสิ ทธิภาพ เพื่อใช้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
5.2ประชากรและตัวอย่ าง
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ บุ ค ลากรของอุ ท ยานประวัติ
พระนครศรี อยุธยา จํานวนทั้งสิ้น 281 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของอุทยานประวัติพระนครศรี อยุธยา จํานวนทั้งสิ้ น 281 คนเนื่ องจากประชากร
มีขนาดเล็ก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจยั จากประชากรทั้งหมด
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษาได้แก่
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบด้วย
1)การจัดการองค์ความรู ้ประกอบด้วย 1.1) ด้านการบ่งชี้ความรู ้ 1.2) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้ 1.3)
ด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ1.4) ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ 1.5) ด้านการเข้าถึงความรู ้ 1.6) ด้าน
การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้1.7) ด้านการเรี ยนรู ้
2) การบริ หารจัดการ ประกอบด้วย 2.1) ด้านการวางแผน 2.2) ด้านการจัดองค์กร2.3) ด้านการจัดการ
ทีมงาน2.4) ด้านการอํานวยการ 2.5) ด้านการประสานงาน 2.6) ด้านการรายงาน 2.7) ด้านการจัดทํางบประมาณ
ตัวแปรตาม (Dependent variable)คือ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย1) ด้านการทํางานสําเร็ จตามแผนงานขององค์การ2) ด้านการใช้ทรั พยากร
ประหยัดและคุม้ ค่า3) ด้านความถูกต้องในการทํางานและตรงตามกําหนดเวลา
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และจากสัม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ขั้น การศึ กษาข้อ มูล พื้ นฐาน มาสร้ า งเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)แบบมาตรประเมิ นค่า (Rating Scale)
ซึ่ งประกอบด้ว ย 1)ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม 2)ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การองค์ค วามรู ้
3)ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ และ 4)ความเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา และได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยออกหนังสื อถึงผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ความถูกต้องสมบูรณ์ของภาษาที่
ใช้ใ นแบบสอบถามและนํา มาวิเคราะห์ หาค่า ดัช นี ความสอดคล้อ ง (item - objective congruence index: IOC)
พบว่า ข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 61 ข้อ มีค่าดัชนี ความ ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จึ งสรุ ปได้ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ความ
คิ ดเห็ นว่า ข้อคําถามทุ กข้อสามารถนํา ไปใช้วดั ตามวัต ถุประสงค์ได้ห ลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามที่
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว นํา ไปทดลองใช้ (Try out) กับ บุ ค ลากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ระชากร จํา นวน 30 คน และได้ห าค่ า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
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(Cronbach, 1984, pp.161) จากการทดสอบ พบว่า ข้อคําถามทั้ง ... ข้อมี ค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
และแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.983
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยครั้งแรก เก็บรวบรวมข้อมูลได้จาํ นวน
251 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 89.32 และเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 ซึ่ งเก็บรวบรวมเพิ่มเติมได้ 30 ชุด รวมทั้งสิ้ น 281
ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 100
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษาตําแหน่ ง
และเงินเดือนด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิ สระ ด้านการจัดการองค์ความรู ้ ด้านการบริ หาร
จัด การกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจัด การนครประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยาโดยใช้ก ารวิเ คราะห์
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์(Correlation coefficient)

6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้ น 281 คน พบว่า แบ่งเป็ นเพศหญิง จํานวน184
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.48 และเพศชาย จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.52 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.12 รองลงมาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.81
ระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.58 ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.85 และระดับประถมศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.49 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 5
ปี จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.60 และมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.40
ค่าระดับคะแนนการจัดการความรู ้ดา้ นการบ่งชี้ ความรู ้ มีค่าเท่ากับ 3.950 ด้านการสร้างและแสดงหา
ความรู ้ มีค่าเท่ากับ 3.827 ด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ มีค่าเท่ากับ 3.788 ด้านการประมวลผลและกลัน่ กรอง
ความรู ้ มีค่าเท่ากับ 3.835 ด้านการเข้าถึงความรู ้ มีค่าเท่ากับ 3.892 ด้านการแบ่งปั่ นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ
3.837 และด้านการเรี ยนรู ้ มีค่าเท่ากับ 3.893
ค่าระดับคะแนนการบริ หารจัดการ ด้านด้านการวางแผน มี ค่าเท่ ากับ 3.892 ด้านการจัดองค์กร มี ค่า
เท่ากับ 3.844 ด้านการจัดการทีมงาน มีค่าเท่ากับ 3.828 ด้านการอํานวยการ มีค่าเท่ากับ 3.837 ด้านการประสานงาน
มีค่าเท่ากับ 3.800 ด้านการรายงาน มีค่าเท่ากับ 3.788 และด้านการจัดทํางบประมาณ มีค่าเท่ากับ 3.893
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการองค์ความรู ้ กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ ความรู้
สั มประสิ ทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
t
การถดถอย
มาตรฐาน
(ε)
(β)
ค่าคงที่ (a)
0.702
0.142
4.954
1.ด้านการบ่งชี้ความรู ้
0.062
0.045
1.392
2.ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้
0.026
0.034
0.758
3.ด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
0.018
0.025
0.717
4.ด้านการประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้
0.205
0.060
3.411
5.ด้านการเข้าถึงความรู ้
0.116
0.056
2.060
6.ด้านการแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
0.245
0.065
3.792
7.ด้านการเรี ยนรู ้
0.277
0.055
5.065
2
2
R = 0.824
R = 0.678
Adjusted R = 0.670
SEE = 0.374
F = 82.252
*ระดับนัยสําคัญ p < 0.100, **ระดับนัยสําคัญ p < 0.050, *** ระดับนัยสําคัญ p < 0.010

p – Value
0.000***
0.165
0.449
0.474
0.001***
0.040**
0.000***
0.000***

จากตารางที่ 1พบว่า การจัดการองค์ความรู ้ดา้ นการประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้ดา้ นการเข้าถึงความรู ้
ด้านการแบ่งปั่ นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และด้านการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับการจัดการองค์ความรู ้ดา้ นการบ่งชี้ ความรู ้
ด้านการสร้ างและแสวงหาความรู ้ และด้านการจัดการความรู ้ ให้เป็ นระบบไม่ มี ความสั มพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างการบริ หารจัดการกับประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการ
สั มประสิ ทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
t
การถดถอย
มาตรฐาน
(ε)
(β)
ค่าคงที่ (a)
0.641
0.134
4.786
1. ด้านการวางแผน
0.073
0.055
1.318
2. ด้านการจัดองค์กร
0.194
0.056
3.453
3. ด้านการจัดการทีมงาน
0.021
0.033
0.627
4. ด้านการอํานวยการ
0.191
0.064
2.980
5. ด้านการประสานงาน
0.116
0.031
3.705
6. ด้านรายงาน
0.010
0.024
0.398
7. ด้านการจัดทํางบประมาณ
0.235
0.053
4.451
R = 0.834
R2= 0.695
Adjusted R2 = 0.687
SEE = 0.365
F = 88.816
ระดับนัยสําคัญ p < 0.100, **ระดับนัยสําคัญ p < 0.050, *** ระดับนัยสําคัญ p < 0.010
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p – Value
0.000***
0.189
0.001***
0.531
0.003**
0.000***
0.691
0.000***
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จากตารางที่ 2พบว่า การบริ หารจัดการด้านการจัดองค์กรด้านการอํานวยการด้านการประสานงาน
และด้านการจัดทํางบประมาณมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อ ยุธ ยาอย่า งมี นัย สํา คัญที่ 0.05สํา หรั บ ด้า นการวางแผนด้า นการจัดการที ม งานและด้า นรายงาน
ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยา
อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05

7.อภิปรายผล

สมมุตฐิ านที่ 1การจัดการองค์ความรู ้มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
การจัดด้านการองค์ความรู ้ดา้ นการประมวลผลและกลัน่ กรองความรู ้ดา้ นการเข้าถึงความรู ้ดา้ นการแบ่งปั น
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และด้า นการเรี ย นรู ้ มี ความสัมพัน ธ์ กับประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากรอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง การจัดการความรู ้ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสํานักงานส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบี ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง ผลวิจยั พบว่าการจัดการความรู ้ดา้ นการบ่งชี้ความรู ้
ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู ้ ด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบด้านการประมวลและการกลัน่ กรองความรู ้
ด้านการเข้าถึงความรู ้ ด้านการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู ้และด้านการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณี เกษมสิ ริบุญวัฒน์และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ(2555)ที่
ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้กบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความรู ้ดา้ นการจัดเก็บความรู ้ดา้ นการแสวงหาความรู ้ ด้านการ
สร้ า งความรู ้ ด้า นการวิเ คราะห์ แ ละการทํา เหมื องความรู ้ ด้า นการถ่ า ยโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และด้า นการ
ประยุกต์ใช้และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้องเที่ยงตรงมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโดยรวม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมุตฐิ านที่ 2การบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
การบริ หารจัดการจัดการด้านการจัดองค์กรด้านการอํานวยการด้านการประสานงานและด้านการจัดทํา
งบประมาณมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05ซึ่ งสอดคล้องกับปลื้มใจ ไพจิตร และชาญวิทย์ ทองโชติ(2560) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง
กระบวนการบริ หารที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลวิสาหกิ จชุมชน กลุ่มแปรรู ปและผลิตอาหาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการบริ หาร ด้านการรายงาน ด้านการวางแผนด้านการประสานงาน ด้านการบริ หารงาน
บุคคล ด้านการจัดองค์การ ด้านการอํานวยการ และด้านการจัดงบประมาณ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของ
วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ปและผลิ ตอาหารในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01และ
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ วารุ ณี ขํา สวัส ดิ์ และสิ ท ธิ เ ดช สิ ริ สุ ข ะ(2558) ซึ่ งได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการงานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเขตจังหวัดเพชรบุรีผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านการวางแผนมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการงานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขต
จังหวัดเพชรบุรีในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดองค์การ ด้านการอํานวยการ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ และด้านการรายงาน
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8. ข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ พบว่ า การจัด การองค์ ค วามรู ้ ด้านการประมวลผลและกลั่น กรองความรู ้
ด้านการเข้าถึงความรู ้ดา้ นการแบ่งปั่ นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และด้านการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยา ทั้ง นี้ จะเห็ น ได้ว่า การจัด การองค์ค วามรู ้
ด้านการบ่งชี้ความรู ้ดา้ นการสร้างและแสวงหาความรู ้ และด้านการจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาดังนั้น อุทยานประวัติศาสตร์จึง
ควรมีการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู ้ขององค์กรให้มีการประสานความร่ วมมือการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การ
เผยแพร่ ความรู ้การหาความรู ้ใหม่การใช้ความรู ้การประยุกต์ใช้ความรู ้การสร้างเครื อข่ายความรู ้การแปลงความรู ้
ของบุคคล ตลอดจนการเรี ยนรู ้ที่จะทํางานร่ วมกันให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
อี กทั้งยังพบว่าการบริ หารจัดการจัดการด้านการจัดองค์กรด้านการอํานวยการด้านการประสานงาน
และด้านการจัดทํางบประมาณมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาแต่อย่างไรก็ตามการบริ หารจัดการด้านการวางแผนด้านการจัดการทีมงาน และด้านรายงานนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยูธ ยาควรส่ ง เสริ ม ให้บุคลลากรมี ก ารจัดทํา แผนและเรี ย นรู ้ ก ารทํา งานเป็ นที ม และกํา หนดให้
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เพื่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
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ทรัพยากรมนุษย์ถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เกิดการผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรมให้
ประสบความสํา เร็ จ ตามเป้ า หมายอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ดัง นั้น บุ ค ลากรที่ จ ะเข้า มาช่ ว ยพัฒ นาองค์ก รให้
ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิ ดผลสําเร็ จนั้น จะต้องเป็ นบุคคลที่ มีความสามารถ ความรู ้ และสร้าง
คุณค่าให้กบั ระบบการบริ หารงาน เพื่อให้สามารถดําเนิ นกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กร
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน และมีการส่ งเสริ มพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การพร้อมที่จะ
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ติไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งการศึกษาพบว่าอายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ใน
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในงานด้านความมัน่ คงในงาน มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั้นองค์กรควรมีมาตรการต่างๆ ที่ส่งเสริ มองค์ประกอบต่างๆ
เพื่อส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
คําสําคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานปฏิบตั ิการ สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทย
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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 ปัญหาและความสําคัญ
ปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยี อันมุ่งพัฒนาไปสู่ การพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็ นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีค่าที่สุด และมีส่วน
สําคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร ได้แก่ ทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จึ งมีจุดมุ่งหมายที่
สําคัญที่ผบู ้ ริ หารจะต้องรักษาบุคลากรที่มีค่าต่อองค์กร โดยในปั จจุบนั ทุกองค์กรเกิดการตื่นตัวในการสภาวะการ
แข่งขันที่มากขึ้น การดึงดูดบุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ ให้มาอยูก่ บั องค์กรของตนให้มากที่สุดเพื่อให้องค์กรมี
บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเกิ ด
ความพึงพอใจในองค์กร โดยองค์กรจะมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น สวัสดิ การ โบนัส
เงิ นเดือน รวมถึงการเสนอแรงจูงใจในการทํางานภายนอกตามหลักมนุษยสัมพันธ์ เช่น สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรที่ ดีในการทํางานให้แก่พนักงานในองค์กร และเปิ ดโอกาสให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เมื่อองค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ พนักงานภายในองค์กรจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น อัน
นําไปสู่ ความผูกพันต่อองค์กรซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่ลึกซึ้ ง โดยเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปของการตระหนัก
ในการทํางาน ภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรในการทํางาน อันนําไปสู่ประสิ ทธิภาพขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และช่วย
ลดปั ญหาการลาออกของบุคลากร จึ งถือได้ว่าความผูกพันในองค์กรมีบทบาทสําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ดการผลักดันให้
องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรมให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย และเกิดประสิ ทธิ ภาพได้ ดังนั้นบุคลากรที่จะ
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เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องเป็ นบุคคลที่มี ความรู ้ ความสามารถ และสร้างคุณค่าให้กบั
ระบบการบริ หารงาน เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
การสร้างความเจริ ญเติบโตขององค์กรต้องให้ความสําคัญกับบุคลากร โดยองค์กรจะต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั บุคลากร และมีการส่ งเสริ มพัฒนาให้บุคลากรเกิ ดความผูกพันต่อองค์กร และมีพร้อมที่ จะพัฒนาองค์กร
อย่างเต็มความสามารถในการปฏิ บัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่องค์กรกําหนด ใน
ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งการเป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรจะปฏิบตั ิงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง และเกิดความ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรได้เสมือนเป็ นครอบครัว
ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํา การศึ ก ษาความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพดําเนิ นกิจกรรมภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่ อง ในการวิจยั
ครั้งนี้ มุ่งศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ กรณี ศึกษา : สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ง
หนึ่ ง จําแนกตามลักษณะ และนําผลจากการศึกษาที่ได้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มความผูกพันต่อ
องค์กรต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการของสายการ
บินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง
2) เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานปฏิบตั ิการของสายการ
บินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง
1.3 ขอบแขตการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษาองค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ปฏิบตั ิการ กรณี ศึกษา: สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่งที่มีจาํ นวนพนักงานสายปฏิบตั ิการจํานวน 3,472
คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้
สูตรของจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555 : 79) ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
ได้ตวั อย่างจํานวน 350 คน การสุ่ มตัวอย่างเป็ นแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้แบบสอบถามทําการ
สอบถามพนักงานปฏิบตั ิการสายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ งหนึ่ ง ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2561
โดยผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) และ สถิติเชิ งอนุ มานโดยวิธี Ordered Logistic Regression
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน และ ฝ่ ายงานที่
สังกัด
สภาพแวดล้ อมของงาน ประกอบด้วย ดังนี้
1) การได้รับการยอมรับ
2) มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3) ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
4) ความก้าวหน้าในงาน
5) ความมัน่ คงในงาน
6) ความปลอดภัยในการทํางาน

2. วิธีดําเนินงานวิจัย

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย
ดังนี้
1) ความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
องค์การ
2) ความเชื่อมัน่ ศรัทธาในนโยบาย
และเป้าหมายขององค์การ

2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานปฏิ บัติการ: กรณี ศึกษา สายการบิ นต้นทุ นตํ่าสัญชาติ ไทยแห่ งหนึ่ ง ผูว้ ิจัยได้ขอความ
ร่ วมมือจากสายการบินในการเข้าไปเก็บข้อมูลกับพนักงานปฏิบตั ิการ จํานวน 350 คน ด้วยตนเองและผูแ้ ทนจาก
บริ ษทั ฯ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ผูว้ ิจัย ได้จ ากการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานปฏิบตั ิการ ข้อมูลจากสายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง 350 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ใช้ประกอบการทําวิจยั นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การค้นคว้า
จากหนังสื อ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และข้อมูลจากสายการบิ นสัญขาติไทยแห่ งหนึ่ ง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งใช้สถิติดงั นี้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน สายงานหรื อฝ่ ายในการปฏิบตั ิงาน
และรายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) เพื่อใช้ในการอธิ บายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ

2167

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของสายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ งหนึ่ งประกอบด้วย ด้านการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้านขวัญและกําลังใจ และส่วน
ที่ 4 ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย
ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต
2. การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) โดยใช้ส ถิ ติ ช้ ัน สู ง ด้ว ยวิ ธี
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุ Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3. ผลการวิจัย

3.1 ลักษณะทัว่ ไปทางประชากร

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปทางประชากร (n=350)
คุณลักษณะข้ อมูล (n=350)

ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายได้ ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ฝ่ ายงานทีส่ ั งกัด
การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น
การบริ การบนเครื่ องบิน
การปฏิบตั ิการการบิน (นักบิน)
การบริ การลานจอด

ค่าเฉลีย่

46.9
53.1
35.72ปี
8.0412
36.6
63.4
95.7
4.3
7.25 ปี
4.562
32,576.47 บาท
10,345.484
32.00
44.57
10.57
12.86
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จากตารางที่ 1 เป็ นการพิ จ ารณาลัก ษณะทั่ว ไปทางประชากรพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ ง เป็ นพนัก งาน
ปฏิบตั ิการของสายการบินสัญชาติไทยแห่ งหนึ่ งพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่ร้อยละ 53.1 มีอายุเฉลี่ย 35.72 ปี
ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรส เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส ที่ร้อยละ 63.4 มีระดับการศึกษาที่ระดับปริ ญญา
ตรี ที่ ร้อยละ 95.7 ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานเฉลี่ ย 10.25 ปี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 38,576.47 บาท ส่ วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพนักงานปฏิบตั ิการ ฝ่ ายการบริ การบนเครื่ องบิน ที่ร้อยละ 44.57
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมการทํางานและระดับความผูกพันต่อองค์กร
คุณลักษณะข้ อมูล (n=350)
สภาพแวดล้อมของงาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ความผูกพันต่ อองค์ กร
ด้านความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ด้านความเชื่อมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

ค่ าเฉลีย่
3.81
4.24
3.52
4.15
3.62
4.15
4.14
4.39
3.89

จากตารางที่ 2 ที่แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงานด้านต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในด้านการได้การยอมรับในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81 ในด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรใน
ระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.52 ด้าน
ความก้าวหน้านงานในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 ด้านความมัน่ คงในงานในระดับมากที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.62 และด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15รวมทั้งระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมที่ ระดับมาก ที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 หากมองถึงความผูกพันในองค์กรในแต่ละด้านนั้น ด้าน
ความภาคภูมิใจที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรมี ระดับที่ มากที่ สุด ที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 และ ด้านความเชื่ อมัน่
ศรัทธาในนโยบายและเป้ าหมายขององค์กรอยูใ่ นระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89
3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระที่เป็ นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง
การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่จะนําไปเป็ นตัวแปรใน
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิ สติ ก (Logistic Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะพิจารณาตัวแปรที่ เหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั น้อยกว่า 0.75 หากมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 นัน่ หมายความว่าตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระคู่
นัน่ จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านความสัมพันธ์พหุ ร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity)
ซึ่ งจากการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระพบว่า ตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากว่า 0.50 ทุกตัว นัน่ หมายถึงตัว
แปรต้นหรื อตัวแปรอิสระเป็ นอิสระต่อกันมีความสัมพันธ์กนั ตํ่าจึงสามารถใช้เป็ นตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระใน
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การหาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินสัญชาติ
ไทยแห่งหนึ่งต่อไป
3.3 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและการแปลผลองค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน ต่ อ
องค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินสัญขาติไทยแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์ Ordered Logistic
Regression
ตารางที่ 3 แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ขององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินสัญขาติไทยแห่งหนึ่ง
ตัวแปรอิสระ

Odd Ratio

เพศ
ชาย (กลุ่มอ้างอิง)
หญิง
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส
ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (กลุ่มอ้างอิง)
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รายได้ ต่อเดือน
ฝ่ ายงานทีส่ ั งกัด
การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น (กลุ่มอ้างอิง)
การบริ การบนเครื่ องบิน
การปฏิบตั ิการการบิน (กบิน◌ั น)
การบริ การลานจอด
ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงาน
ด้านการได้รับการยอมรับ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน

1.0875
1.1217**
1.0583
1.0527***
1.1453
1.0003***
1.0874
1.0563
1.0245
1.1452
1.0241*
1.6785**
1.2453**
1.1872*
1.0232
350
0.0000
0.2467
-545.71539

Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood
*p-value=.10 **p-value=.05 ***p-value=.01
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายการผันแปรของความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานปฏิ บตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบิ นต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ งหนึ่ ง ได้ร้อยละ 24.67 และผลการ
วิเคราะห์พบว่า อายุของพนักงานปฏิ บตั ิการที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมีโอกาสที่ จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้น 1.1217 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1217) ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
จะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0527 เท่า` (ค่า Odd Ratio =1.0527) รายได้ต่อเดือนของ
พนักงานปฏิบตั ิการที่เพิม่ ขึ้นในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0003 เท่า (ค่า
Odd Ratio =1.0003) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านมนุ ษยสัม พันธ์ในองค์กรของพนัก งาน
ปฏิ บตั ิการที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่ วยจะมีโอกาสที่ จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.0241 เท่า (ค่า Odd
Ratio =1.0241) ระดับ ความพึ ง พอใจสภาพแวดล้อ มของงานด้า นค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารของพนัก งาน
ปฏิ บตั ิการที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่ วยจะมีโอกาสที่ จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.6785 เท่า (ค่า Odd
Ratio =1.6785) ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านความก้าวหน้าในงานของพนักงานปฏิบตั ิการที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.2453 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.2453)
ระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานด้านความมัน่ คงในงานของพนักงานปฏิ บตั ิการที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละ
หน่วยจะมีโอกาสที่จะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 1.1872 เท่า (ค่า Odd Ratio =1.1872)

4.อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

4.1 อภิปรายผล
1) อายุ และระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันของ
พนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ ง จากการวิจยั พบว่า อายุและระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ของพนักงานปฏิบตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่งหนึ่ ง
ส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hrebiniak
and Alutto (1978: 557) ที่พบว่า ผูท้ ี่มีอายุสูงจะมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นที่น่าสนใจของหน่วยงานมีความคุน้ ชิ น
และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย หรื อผูท้ ี่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า
และงานวิจยั ของ บุษยาณี จันทร์เจริ ญสุข (2552 : 61-63) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่ามีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่า
ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า และงานวิจยั ของ กรกฎ พลพานิช (2551 : 65-66) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุที่แตกต่าง
กัน จะส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2) รายได้ต่อเดื อน จากการทดสอบความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานปฏิ บตั ิการ:
กรณี ศึกษา สายการบินต้นทุนตํ่าสัญชาติไทยแห่ งหนึ่ ง จากการวิจยั พบว่า รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ของ
พนักงานปฏิ บตั ิการ: กรณี ศึกษา สายการบิ นต้นทุนตํ่าสัญชาติ ไทยแห่ งหนึ่ ง ส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hrebiniak and Alutto (1978: 557) ที่พบว่า ผูท้ ี่
มีรายได้สูงจะมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าของหน่ วยงาน และงานวิจยั ของ บุษยาณี จันทร์ เจริ ญสุ ข
(2552 : 61-63) พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่าจะมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า และงานวิจยั
ของ กรกฎ พลพานิ ช (2551 : 65-66) พบว่า เศรษฐฐานะ ได้แก่ รายได้ตอ้ เดือนที่แตกต่างกัน จะส่ งผลให้บุคคลมี
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
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3) สภาพแวดล้อมของงาน ในภาพรวมลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันของพนักงานปฏิบตั ิการ:
กรณี ศึ ก ษา สายการบิ น ต้นทุ น ตํ่า สัญชาติ ไ ทยแห่ งหนึ่ ง ส่ ง ผลให้มี ความผูกพันต่ อองค์ก รแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Porter and Steers (1973: 151) ซึ่ งพบว่าความน่าเชื่อถือ และการ
พึ่งพาได้ขององค์กร มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือหากสมาชิกรู ้สึกว่าองค์กรที่
ตนทํางานอยู่มีความน่ าเชื่ อถือและมัน่ คง พนักงานจะรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ และมีความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์การตามไปด้วย ส่วนเรื่ องความมัน่ คงในการทํางาน พบว่า หากองค์กรไม่สามารถสร้างความรู ้สึกมัน่ คงในการ
ทํางานภายในองค์การได้ ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้พนักงานลาออก หรื อโอนย้ายไปจากองค์กร หรื อไม่อยาก
มาทํางานโดยการขาดงาน ลางานบ่อย ๆ และงานวิจยั ของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2554 : 95-100) ที่พบว่าปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (งานที่ทา้ ทาย โอกาสก้าวหน้า การมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน และงานที่ ติดต่อกับผูอ้ ื่ น) ด้านประสบการณ์ ที่ได้รับจากการทํางาน (ทัศนคติ ของกลุ่มเพื่อน
ร่ ว มงาน ความน่ า เชื่ อ ถื อ และพึ่ ง พาได้ข ององค์ก ร ระบบพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และความสัม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน) และเมื่อทดสอบเป็ นรายด้าน พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันส่งผลให้
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหรื อไม่แตกต่างกัน ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการได้รับ
การยอมรับ 2) ด้านความเชื่อมัน่ ศรัทธาในนโยบายและเป้ าหมายขององค์กร 3) ด้านความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์การ 4) ด้านความมัน่ คงในงาน รวมถึง 5) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่วนลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่
แตกต่างกันส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
4.2 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
4.1.1 อายุและระยะเวลาปฏิ บตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่า
ระดับความผูกพันต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสูงจึงควร
ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ให้มากขึ้น สร้างบรรยากาศการทํางานมีความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันรักกันเหมือน
พี่นอ้ ง สร้างความประทับใจให้อบอุ่นเหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรให้
มากขึ้น ด้วยการสื่ อสารให้พนักงานทั้งองค์กรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร อาจจัดการอบรมหรื อสร้าง
กิจกรรมระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมถึงเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั พนักงานได้รับความรู ้ใหม่ ๆ ทัน
ต่อยุคสมัย จัดสัมมนาหรื อกิจกรรมสันทนาการระหว่างหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมที่มุง้ เน้นให้พนักงานทุกระดับมี
ส่วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เป็ นต้น
4.1.2 รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะพบว่าระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรจะเพิ่มขึ้นรายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสู งจึงควรให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ ให้มากขึ้น
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานจึ งป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั งานอันจะส่ งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรในที่สุด ดังนั้นการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่เหมาะสมต่อสภาพการทํางาน ปริ มาณงานจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญในการรักษาบุคลากรซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับของค่าตอบแทนกับ
องค์กรที่เป็ นคู่แข่ง หรื อองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็ นการลดอัตราการลาออกของบุคลากรไปสู่
องค์กรที่เป็ นคู่แข่งขัน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กบั องค์กรอีกด้วย
4.1.3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ด้านความก้าวหน้าในงาน 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ 4) ด้านความมัน่ คง
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ในการทํางาน ซึ่ งในความเป็ นจริ งงานทุกด้านมีความสําคัญเท่าเที ยมกัน เพราะงานทุกด้านจะมีความสัม พันธ์
เกี่ยวเนื่ องกัน และเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรร่ วมกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสู งจึงควรมีความยุติธรรมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลให้มากขึ้น ส่ งผลให้พนักงานที่รักเคารพศรัทธาต่อองค์การ และมุ่งมัน่ ตั้งใจทุ่มเททํางานเพื่อองค์การ
เสี ยขวัญและกําลังใจในการทํางาน ก่อให้เกิดการแบ่งแยก อันจะทําให้บรรยากาศการทํางานภายในองค์การการ
ทํางานไม่ราบรื่ น ไม่เกิดความสามัคคี ประสิ ทธิ์ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานด้อยลง ซึ่ งในระยะยาวอาจส่ งผลคู่
แข่งขันอาจแทรกเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งอาจส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรลดลงอีกด้วย
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