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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ ใน
รูปแบบที่สร้างความพึงพอใจจากแนวคิด ECSI ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของ
พนักงานต้องรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องโดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจ อันส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของห้องโดยสารเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดของสายการบินราคาประหยัด ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ และส่งผลโดย
อ้อมต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยปัจจัยชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของคุณภาพของห้องโดยสารได้แก่  
ความสะอาดของทั้งห้องโดยสารและห้องน้ า ขนาดที่พอเหมาะ ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและ
รักษาความปลอดภัย ดังนั้นถ้าสายการบินราคาประหยัดจัดเตรียมห้องโดยสารในลักษณะดังกล่าว 
ผู้ใช้บริการจะยิ่งรับรู้ถึงคุณค่า และยิ่งพึงพอใจในสายการบินดังกล่าวเพ่ิมขึ้น จนท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความจงรักภักดี โดยการกลับมาใช้ซ้ าในโอกาสต่อไป  รวมถึงแนะน าสายการบินดังกล่าวแก่ผู้ อ่ืน 
ขณะที่คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาพลักษณ์ของสายการบินจะส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่า และส่งผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งกลับมาใช้บริการในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกัน โดยตัวชี้วัดที่
ส าคัญที่สุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คือพนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วน
ภาพลักษณ์ของสายการบิน ชี้วัดจากความตรงต่อเวลาตามตารางการบินมากที่สุด เพราะฉะนั้น สาย
การบินราคาประหยัดที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ โดยจัดเตรียมบริการทั้งหมดให้สอดคล้องกับความต้องการ เพ่ือท าให้
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการของสายการบิน 
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ABSTRACT 
 This research was aimed to study a causal relationship of all factors in ECSI 
model which included the image of the airlines, the quality of flight attendance, the 
quality of cabin, the price and the perceived value of the airline's customers. All of 
these were brought to an evaluation of customer satisfaction is a mediator affecting 
corporate image, quality, price, perceive value and customer loyalty of low cost 
airlines for ASEAN. The data was advance statistically analyzed. The research finding 
indicated that the quality of cabin is the most important factor for budget airlines 
which directly affected the perceived value of budget airline's customers and 
indirectly affected the customer satisfaction. The most important indicators of the 
quality of cabin are the cleanliness of both cabin and bathroom, the proper size, the 
readiness of safety equipment and security system. Therefore, if the budget airline 
prepares the cabins, the customers will have higher perceived value and more 
satisfaction which cause customer loyalty to the airlines; customers will then come 
back for further service usage and also suggest the airlines quality of flight 
attendance and the image of the airline. The most important indicator of flight 
attendance was the quality of services and the image of the airlines was indicated by 
its punctuality. Thus, the budget airlines which need to gain advantage over the 
other competitors have to realize the importance of the customers' loyalty by 
preparing all the services according to customer needs which lead to the customer 
satisfaction and their repurchase intention. 
 
ค าส าคัญ 
 Loyalty Budget Airline, European Customer Satisfaction Index Model, Asean 
Economic Community, AEC 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีทางการบิน และส่งเสริมให้เอกชนจัดตั้ง 
สายการบินราคาประหยัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางการบินคือ สาย
การบินราคาประหยัด (Budget Airline) หรืออาจเรียกสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) 
เป็นสายการบินที่ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของสายการบินที่มีอยู่เดิม ด้วยการลด
ค่าใช้จ่ายของการบิน เช่น เครื่องแบบพนักงาน อาหารบริการบนเครื่องบิน ท าให้สามารถขาย  ตั๋ว
โดยสารในราคาประหยัดได้ อีกทั้งมีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถ
วางแผนจัดการเที่ยวบินได้ง่าย ลดความเสี่ยงด้านการโดยสารไม่เต็มล า ปัจจุบันธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นในหมู่ผู้ใช้บริการเดินทางทางอากาศ กระแสตื่นตัว  สายการบิน
ราคาประหยัดแพร่กระจายทั่วโลก พร้อม ๆ กับการผุดขึ้นมากมาย เนื่องจากได้รับ ความสะดวกสบาย
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และยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย รวมถึงในส่วนของการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยกว่า การเดินทางโดยรถ
โดยสารประจ าทางและรถไฟ (สมยศ  วัฒนากมลชัย, 2557) 
 ปัจจุบันสายการบินราคาประหยัดมีสองรูปแบบได้แก่ Premium Low Cost เป็นสายการ
บินต้นทุนต่ าที่ยังคงให้สิทธิ์แก่ผู้โดยสารในการโหลดสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีอย่างน้อย 15 
กิโลกรัม เลือกที่นั่งฟรี และยังมีของว่างและน้ าดื่มในปริมาณที่จ ากัด ให้บริการบนเที่ยวบิน โดยสายการบินที่
ให้บริการลักษณะนี้เช่น นกแอร์ (Nok Air) ของไทย, มาลินโดแอร์ (Malindo Air) ของมาเลเซีย เป็นต้น และ 
Ultra Low Cost เป็นสายการบินต้นทุนต่ าที่ยึดคอนเซปต์  “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี อยากได้อะไรก็ต้อง
ซื้อเพ่ิม” ถ้าไม่ซื้ออะไรเพ่ิม ก็ได้แค่การเดินทางที่ปลอดภัยจนถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้น ถ้ามี
สัมภาระใหญ่เกินก าหนดก็ต้องเสียค่าระวางโหลดสัมภาระ แต่บางสายการบินก็ให้โหลดสัมภาระ 15 
กิโลกรัมฟรี คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเมื่อต้องการเลือกที่นั่งหรือเลือกทานอาหารบนเครื่องบิน ท าการตัด
บริการทุกสิ่งอย่างออกเหลือแค่การให้บริการการเดินทางด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลามากที่สุด
เท่านั้น ซึ่งสายการบินแบบนี้ตั๋วจะมีราคาถูกกว่าแบบ Premium Low Cost สายการบินที่คงคอน
เซปต์นี้เป็นอย่างดีก็คือ แอร์เอเชีย (AirAsia) ไทเกอร์แอร์ (TigerAir) เจ๊ตสตาร์ (Jetstar) และสกู๊ต 
(Scoot) เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ลูกค้าผู้ใช้บริการพบมากจากการใช้บริการสายการบินราคาประหยัดที่
ผ่านมาคือ การจองตั๋วและการคืนตั๋วราคาโปรโมชั่นท าได้ค่อนข้างยาก การเลื่อนเที่ยวบินจนเกิดความ
ล่าช้า การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้รับความสะดวกสบายเต็มที่เท่าที่ควร ไม่มีการบริการ
ภาคพ้ืนดินเช่นไม่มีห้องรับรองพิเศษ (VIP Lounge) และการนั่งบัสเกต (Bus Gate) เพ่ือไปขึ้นเครื่อง 
ตลอดจนสภาพเครื่องบินที่มีเพียงไม่กี่รุ่นและน าเครื่องบินเก่ามาปรับปรุงแทนการซื้อเครื่องบินใหม่ 
(ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2557)   
 ขณะที่การแสดงออกของลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดส่วนใหญ่นั้น จะ
พิจารณามุมมองที่หลากหลายเพ่ือรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากการบริการ ดังจะเห็นได้จากคุณภาพด้านการ
บริการและคุณภาพด้านกายภาพของสายการบินจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
(Ekinci & et al., 2008) อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
อย่างมีนัยส าคัญ มีผลให้ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการจะตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าและ
บริการดังกล่าวอีกครั้ง (Cronin & Taylor, 1992) ในทางกลับกันเมื่อลูกค้าไม่พอใจในสินค้าและ
บริการที่ได้รับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนต่อไป 
(Shukla, 2010) ดังนั้นกลยุทธ์ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์ที่ ส าคัญส าหรับการแข่งขัน
ระหว่างธุรกิจสายการบินในปัจจุบัน หากสายการบินต้องการรักษาอัตราการเข้าใช้บริการ สายการบิน
จะต้องบริการลูกค้าให้รู้สึกคุ้มค่าและพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการกลับมา
เข้าใช้บริการอีกครั้ง รวมถึงการแนะน าบอกกล่าวให้กับผู้อ่ืนต่อไป ซึ่งผลตอบรับที่ได้จะชี้ให้เห็นถึง
ความคลี่คลายลงของปัญหาต่าง ๆ ที่ก าลังประสบอยู่ 
 อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ด้านราคาจะไม่ประสบความส าเร็จในระยะยาว โดยเฉพาะการแข่งขัน
กันสูงในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด โดยต้องสร้างความส าเร็จในระยะยาวจะต้องเริ่มต้นมาจาก
การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือจัดเตรียมบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยสิ่งแรกที่
สายการบินจะต้องค านึงคือคุณภาพของการให้บริการ นอกจากนั้น สายการบินจะต้องสร้างความ
แตกต่างของการให้บริการอีกด้วย เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ด้านราคาเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้อง
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ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเมื่อลูกค้า
เปรียบเทียบจ านวนเงินที่จ่ายออกไปแล้วคิดว่าได้รับบริการของสายการบินอย่างน้อยตามที่คาดหวังไว้
ลูกค้าจะประทับใจ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสายการบินดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการบอกกล่าวต่อ
ผู้อื่นตามมาอีกด้วย (Colbu & Scutariu, 2008)  
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาสายการบินราคาประหยัดครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาตามกรอบแนวคิดของ 
(Chitty & et al., 2007) ในเรื่องของ ECSI (European Customer Satisfaction Index) ซึ่ งเป็น
กรอบการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยภาพลักษณ์
ของสายการบิน ปัจจัยราคา ปัจจัยคุณภาพของบริการ และปัจจัยคุณภาพของห้องโดยสาร โดย
การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยดังกล่าวต่อการรับรู้คุณค่าของลูกค้า 
ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังการใช้บริการหรือความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน
ราคาประหยัด ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดให้
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยของ ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องโดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของ
ผู้ใช้บริการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้และน าเสนอตัวแบบ ECSI กับความพึงพอใจประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่าง  ๆ ในตัวแบบ ECSI ประกอบด้วย 
ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องโดยสาร ราคา
ค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจ อันส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งส ารวจและพัฒนา (Survey and Development 
Research) โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพ่ือส ารวจข้อมูล และพัฒนาตัว
แบบ ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM)  
 ประชากรวิจัย คือผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทยซึ่งมีขนาดประชากร
ที่ใหญ่ไม่ทราบตัวเลขสถิติที่แน่นอน จึงได้ใช้การค านวณหาขนาดตัวอย่างวิจัยที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
ส าห รับการวิ เคราะห์ โม เดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) วิ ธี 
Maximum Likelihood Estimation: MLE) ในครั้งนี้ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติของ Soper, 
D.S. (2014) โดยการก าหนดค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปร (Effect Size) = 0.10 ค่าระดับอ านาจการ
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ทดสอบ (Power Level) = 0.80 ค่าระดับความน่าจะเป็นทางสถิติ = 0.05 ส่วนจ านวนตัวแปรแฝง
และจ านวนตัวแปรสังเกตได้จะพิจารณาโมเดลสมการโครงสร้างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยในที่นี้แทน
ค่าจ านวนตัวแปรแฝง = 7 และจ านวนตัวแปรสังเกตได้ = 33 ค านวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ
ควรอย่างน้อย 579 ตัวอย่างจึงได้ใช้ขนาดตัวอย่างดังกล่าวส าหรับการวิจัยครั้งนี้แทน การคัดเลือก
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) Cochran, 
W. G., 1977) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  Sampling) โดยก าหนดสัดส่วน
ผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดของไทยที่คนไทยร่วมเป็นเจ้าของทั้งสิ้น 8 สายการบิน โดยสาย
การบินละ 73 ตัวอย่าง หลังจากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เลือก
ผู้ใช้บริการที่พบโดยบังเอิญพร้อมให้ความร่วมมือในการข้อมูลตามบริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศ
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 584 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) และ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยให้ผู้ ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-
administered Questionnaire) ได้แก่ ส่วนแรก ปัจจัยข้อมูลบุคคล ลักษณะค าถามเป็นแบบระบุ
รายการ (Check List) และส่วนที่สอง ปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบ ECSI ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สาย
การบิน คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องผู้โดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน 
การรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
สายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ (น้อยที่สุด=1 คะแนน, น้อย= 2 
คะแนน, ปานกลาง=3 คะแนน, มาก=4 คะแนน และมากที่สุด=5 คะแนน) การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ทั้งการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิคการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ( Item Objective 
Congruency Index: IOC) (สุวิมล ติรกานันท์, 2543)  จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีความเพียงพอโดย
ปกติจะใช้ 3 คนเป็นอย่างน้อย แต่ควรเป็นจ านวนคี่เพ่ือสามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ (Rowinelli & 
Hambleton, 1977) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 
Coefficient) จากกลุ่มทดลอง 50 ตัวอย่าง (Cronbach, 2003) ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดที่ว่าจะต้อง Pre-test กี่
คน จะกี่คนก็ได้ตามความสะดวกและเห็นว่าเหมาะสม (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2553) ผลการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือพบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ
ค าถาม รวมถึงมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.892  ผ่านเกณฑ์ 0.70 ขึ้นไป และยังให้ค่าความ
สอดคล้องของข้อค าถาม (Item Total Correlation: ITC) อยู่ระหว่าง 0.215  ถึง 0.752 ผ่านเกณฑ์ 0.20 ขึ้นไปทุกข้อ
ค าถาม (นิคม ถนอมเสียง, 2550) จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบ ECSI และความจงรักภักดี โดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยต่าง ๆ  ในตัวแบบ ECSI 
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้อง
โดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจ 
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน ราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง เพ่ือการวิเคราะห์ โดยน าเสนอค่าดัชนีต่างๆ เช่น 
2/df, GFI, AGFI, CFI, TLI, PGFI, RMR และ RMSEA (Byrne, 2001; Kelloway, 1998; Silván, 
1999) 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดจ านวนทั้งสิ้น 584 คน พบว่า ผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 54.2 ในขณะที่ผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 48.2 ส่วนมากมีอายุ 31- 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.1 ส าหรับวัตถุประสงค์การใช้
บริการสายการบินราคาประหยัดคือ เพ่ือการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน คิดเป็น ร้อยละ 35.2 ส่วนที่เหลือ
คือเพื่อประชุม/สัมมนาในสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มที่มาติดต่อธุรกิจ  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
49.7 เดินทางมาด้วยกัน 2-3 คน และใช้เวลาประมาณ 2-3 คืน  ถึงจะบินกลับถึงร้อยละ 32.1   
 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบ ECSI ประกอบด้วย 
ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องโดยสาร ราคา
ค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจอันส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัวแปรต่างมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรกคือ ความเบ้  (Skewness) มีค่าอยู่
ระหว่าง -0.60 ถึง 0.74 ไม่เกิน 0.75 (ค่าสัมบูรณ์) และความโด่ง (Kurtosis) มีค่าอยู่ระหว่าง  -1.06  ถึง 1.25 
ไม่เกิน 1.5 (ค่าสัมบูรณ์) จึงท าให้ข้อมูลมีแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) (Hoogland & 
Boomsma, 1998) อันมีผลให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและแม่นย าเมื่อตัวแปรมีการแจกแจง
ข้อมูลแบบปกติ แต่หากตัวแปรฝ่าฝืนข้อตกลงนี้จะท าให้ ความคลาดเคลื่อนของโมเดลมีค่าต่ ากว่าปกติ 
(Underestimate) ส่งผลให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบไม่ถูกต้อง (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2542) และประการต่อมาคือ ค่าสหสัมพันธ์ภายในตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.308 ถึง 0.690 ซึ่งไม่เกิน 
0.80 (ค่าสัมบูรณ์ ) ท าให้ ไม่ เกิดสภาวะ Multicollinearity ซึ่ งสภาวะ Multicollinearity หรือ
ปรากฏการณ์ที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวกสูง อันมีผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณ
ขาดความแม่นตรง ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัมพันธ์ทางบวกสูงเท่านั้น ส่วนในกรณีที่ ความสัมพันธ์ทางลบสูง 
จะยิ่งท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการประมาณมีความแม่นตรงมากขึ้นซึ่งหากเกิดสภาวะดังกล่าว 
หนทางแก้ไขจ าเป็นที่จะต้องตัดตัวแปรอิสระตัวใด ตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันสูงออกจากการ
วิเคราะห์ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551)  
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า ตัวแบบ ECSI ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่พัฒนาขึ้น มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม  (Overall 
Model Fit Measure) พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) เท่ากับ 
2.997 ซึ่ งผ่ าน เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้คือน้อยกว่า 3 ดัชนีทุกตัวได้แก่  GFI=0.951, AGFI=0.908, 
CFI=0.951, TLI=0.915 ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 และดัชนี PGF=0.639 ผ่านเกณฑ์ 0.50 
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ขึ้นไป ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR=0.014, RMSEA=0.004 ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกันและเมื่อน าผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณาแยกส่วนโดยในส่วนของโมเดลการ
วัด (Measurement Model) สรุปได้ว่า แต่ละองค์ประกอบของโมเดลอันประกอบด้วย ภาพลักษณ์
สายการบิน คุณภาพของพนักงานต้อนรับ คุณภาพของห้องโดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน การ
รับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี ต่างมีความเที่ยงตรง (Validity) 
เนื่องจากค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.411 ถึง 0.776 ซึ่ งมีค่าตั้ งแต่  0.30 ขึ้น
ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า (Kline P., 1994) โดยก าหนดอันดับความส าคัญที่สุด
ไปน้อยที่สุดตามค่าน้ าหนักปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบของโมเดล  ส่วนของโมเดลโครงสร้าง 
(Structural Model) จะบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 
1) ภาพลักษณ์สายการบินประหยัด คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้อง
โดยสาร ต่างมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโดยผ่านการรับรู้คุณค่าและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (IE=0.040*, 0.120*, 0.171* และ 0.037* ตามล าดับ) 2) การรับรู้
คุณค่ามีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีโดยผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ( IE=0.342*) 
และ 3) ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ  (DE=0.639*) กล่าว
โดยสรุปคือ “ถ้าสายการบินราคาประหยัดสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และ ห้องโดยสารมีคุณภาพดีแล้ว ยิ่งท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงคุณค่า และยิ่งพึงพอใจในสายการบิน
ดังกล่าว จนท าให้เกิดความจงรักภักดีเพ่ิมข้ึนด้วย” ตลอดจนตัวแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการ
พยากรณ์ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 57.2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris 
& Strenkhorst, 1984) สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
 
  ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล  อิทธิพล I QAS QC F PV S 
PV DE 0.116* 0.350* 0.500* 0.109   
 IE - - - -   
 TE 0.116* 0.350* 0.500* 0.109   
S DE - - - - 0.535*  
 IE 0.062* 0.187* 0.268* 0.058 -  
 TE 0.062* 0.187* 0.268* 0.058 0.535*  
L DE - - - - - 0.639* 
 IE 0.040* 0.120* 0.171* 0.037 0.342* - 
 TE 0.040* 0.120* 0.171* 0.037 0.342* 0.639* 
 R2 0.572 

*P<0.05 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

อิทธิพล 
ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

H1 ภาพลักษณ์สายการบินประหยัดมีความสัมพันธ์เชิง 
     สาเหตุต่อ  ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ IE = 0.040* ยอมรับ 
H2 คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี 
     ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความจงรักภักดีของ 
     ผู้ใช้บริการ IE = 0.120* ยอมรับ 
H3 คุณภาพของห้องโดยสารมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อ 
     ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ IE = 0.171* ยอมรับ 
H4 ราคาสายการบินประหยัดมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อ 
     ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ IE = 0.037 ปฏิเสธ 
H5 การรับรู้คุณค่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความ 
     จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ IE = 0.342* ยอมรับ 
H6 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความ     
     จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ DE = 0.639* ยอมรับ 
*P<0.05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าประเด็นส าคัญมาใช้ในการอภิปรายผลดังนี้ รูปแบบการสร้างความพึง
พอใจ โดยการปรับใช้แนวความคิดจาก ECSI (European Customer Satisfaction Index) เป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับจุลภาคได้โดยความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะผู้ใช้บริการตามตัวแบบ 
ECSI จะขึ้นอยู่กับการรับรู้คุณค่าของลูกค้าในทิศทางเดียวกัน โดยที่การรับรู้คุณค่าของลูกค้าจะขึ้นอยู่
กับภาพลักษณ์ของตราสินค้าหรือภาพลักษณ์ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ความคาดหวังของลูกค้า และ
สิ่งที่ลูกค้าได้รับสองประการ ประกอบด้วยคุณภาพของสินค้าที่จับต้องได้และคุณภาพของบริการจากผู้
ให้บริการ ซึ่งจับต้องไม่ได้  (Bhat  & Reddy, 1998) 
 การศึกษาครั้งนี้น าตัวแบบ ECSI มาประยุกต์ใช้กับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าใน
ฐานะผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัด วัตถุประสงค์ในการศึกษานั้น เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ ในตัวแบบ ECSI ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สายการบิน คุณภาพของพนักงาน
ต้องรับบนเครื่องบิน คุณภาพของห้องโดยสาร ราคาค่าบริการสายการบิน การรับรู้คุณค่าของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งน ามาใช้ประเมินความพึงพอใจ อันส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ สายการบิน
ราคาประหยัดเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามล าดับ วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ECSI ซึ่งตัวแปรมี
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ความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะประมวลข้อมูลของตัวแปรทั้งหมด ทั้งตัว
แปรสังเกตได้ (Observed Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) รวมถึง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดพร้อมกัน ท าให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดน้อยกว่าการแยก
วิเคราะห์เป็นส่วนๆ (มนตรี พิริยะกุล, 2553) ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่า คุณภาพของห้องโดยสารเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของสายการบินราคาประหยัด โดยคุณภาพของห้องโดยสารจะส่งผลต่อการรับรู้
คุณค่า (DE=0.500*) และส่งผลโดยอ้อมต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ( IE=0.268*) ส่วน
ความส าคัญของตัวชี้วัดเรียงล าดับได้ดังนี้ ความสะอาดของทั้งห้องโดยสารและห้องน้ า ขนาดที่
พอเหมาะ ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัย แสงสว่างที่เพียงพอ ปราศจาก
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่มีคุณลักษณะทางกายภาพภายในห้องที่ลูกค้าสามารถ
รับรู้และจับต้องได้จะประกอบด้วยขนาดของห้อง ความสะอาดของห้อง ความสะดวกสบาย และ
บรรยากาศภายใน เป็นต้น (Brotherton, 2004)  
 สายการบินราคาประหยัดมีการจัดเตรียมห้องโดยสารในลักษณะดังกล่าวให้บริการ ลูกค้า
ผู้ใช้บริการจะยิ่งรับรู้คุณค่าของสายการบิน และยิ่งพึงพอใจในสายการบินดังกล่าว เมื่อพิจารณาปัจจัย
ทั้งห้าประการของห้องโดยสาร ความสะอาดทั้งในส่วนของห้องโดยสารและห้องน้ าแล้ว จะพบว่าเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุด (Factor Loading=0.620*) ลูกค้าสายการบินราคาประหยัดจะรับรู้คุณค่าได้มากท่ีสุด 
ลูกค้าจะพึงพอใจเพิ่มข้ึน จนท าให้จงรักภักดีต่อสายการบินนั้นมากข้ึน (IE=0.171*) โดยการกลับมาใช้
บริการซ้ า รวมถึงแนะนะสายการบินดังกล่าวแก่ผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อลูกค้ารับรู้คุณค่าของบริการแล้วจะส่งผล
ต่อความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า โดยการรับรู้คุณค่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับมาจากประสบการณ์หรือ
คุณภาพของการบริการ หลังจากนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจะน าไปสู่ความจงรักภักดีและความตั้งใจ
ที่จะซื้อต่อไปในอนาคต (Heskett, 1997, McDougall & Levesque, 2000) 
 คุณภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพ่ิมขึ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการจะรับรู้คุณค่าเพ่ิมขึ้น 
(DE=0.350*) และส่งผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งจงรักภักดี ( IE=0.120*) โดยกลับมาใช้บริการในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินราคาประหยัดจะเรียงล าดับได้  ดังนี้ 
การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี การกล่าวต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี ความสุภาพ การให้ค าแนะน า
และตอบค าถาม ความเป็นมิตรกับลูกค้า และการให้บริการที่รวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณภาพ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นนามธรรม แต่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้  
(Grönroos, 2000) จะไม่ส าคัญเท่ากับคุณภาพของห้องโดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม แต่ก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของสายการบินราคาประหยัด ซึ่งไม่ควรที่จะถูกละเลย และ
ภาพลักษณ์ของสายการบินราคาประหยัดจะขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาตามตารางการบินมากที่สุด 
(Factor Loading=0.607*) อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญมากนักส าหรับลูกค้าสาย
การบินราคาประหยัด แม้ว่าภาพลักษณ์ของสายการบินจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของลูกค้า ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ และจงรักภักดีเช่นเดียวกับคุณภาพของห้องโดยสาร และคุณภาพของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินก็ตาม แต่ผลกระทบดังกล่าวมีขนาดไม่มากนัก ( IE=0.040*) แต่ยังมีความสอดคล้องกับ 
Kristensen, Martensen, & Gronholdt  (1999) ที่พบว่า ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นราคาสายการบินประหยัด
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นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสายการบินราคาประหยัดแต่ละแห่ง
ก าหนดราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนักนั่นเอง เนื่องจาก กลยุทธ์ด้านราคาจะไม่ประสบความส าเร็จใน
ระยะยาว แต่ความส าเร็จในระยะยาวจะต้องเริ่มต้นมาจากการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือ
จัดเตรียมบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยสิ่งแรกที่สายการบินจะต้องค านึงคือคุณภาพ
ของการให้บริการ นอกจากนั้นสายการบินจะต้องสร้างความแตกต่างของการให้บริการโดยไม่ได้ กลยุทธ์
ทางด้านราคาของธุรกิจสายการบินราคาประหยัดเพียงอย่างเดียว (Colbu & Scutariu, 2008) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยได้น าเสนอแนวทางเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสายการบิน
ราคาประหยัดเพ่ือการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 ประเด็นดังนี้  ประเด็นแรก บริษัทผู้
ให้บริการสายการบินราคาประหยัดผลักดันนโยบาย 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง
นิสัย) จัดตารางมอบหมายให้ผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความสะอาดของห้องโดยสาร
และห้องน้ า (Factor Loading=0.620*) ก าจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ (Factor Loading=0.540*) 
ปรับแสงสว่างและอุณหภูมิให้พอเหมาะ (Factor Loading=0.563* และ 0.473* ตามล าดับ) 
ตลอดจนการปรับปรุงตัวเครื่องบินให้มีขนาดห้องโดยสารและที่นั่งให้พอเหมาะค านึงถึงความ
สะดวกสบาย (Factor Loading=0.592*) เน้นระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานทั้งอุปกรณ์ช่วย    
ชีวิตและรักษาความปลอดภัย (Factor Loading=0.564*) รวมถึงเสริมภาพลักษณ์ด้วยการตกแต่ง 
ออกแบบตัวเครื่องบินให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ (Factor Loading=0.554*) เพ่ือให้เกิดการ 
จดจ าได้ง่าย การันตีมาตรฐานคุณภาพการบริการและความปลอดภัย ที่ส าคัญมีการชดเชยค่าความรู้ที่
ไม่ พึงพอใจจากบริการที่ ได้รับ  โดยเฉพาะความล่าช้า  (Delay) ตามตารางการบิน  (Factor 
Loading=0.607*) ประเด็นที่สอง บริษัทผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดผลักดันการฝึกอบรม
มารยาทการต้อนรับบนเครื่องบินแก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี  เน้นการการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
อย่างดี (Factor Loading=0.577*) การกล่าวต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี (Factor Loading=0.562*) 
ความสุภาพทั้งการใช้ค าพูดและการแต่งกาย (Factor Loading=0.536*) การให้ค าแนะน าและตอบ
ค าถามที่ชัดเจน (Factor Loading=0.525*) ความเป็นมิตรกับลูกค้า (Factor Loading=0.485*) 
และการบริการที่รวดเร็ว (Factor Loading=0.411*) รวมถึงมีการประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมให้รางวัลในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงาน 
ที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สามารถแสดงถึงนโยบายที่กล่าวมาทั้งสองประเด็นข้างต้น หากผู้ให้บริการสาย
การบินราคาประหยัดน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการยิ่งรับรู้ถึงคุณค่า และยิ่งพึง
พอใจในสายการบินดังกล่าวเพ่ิมขึ้น จนท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดีโดยการกลับมาใช้ซ้ าใน
โอกาสต่อไป (IE=0.171* และ 0.120* ตามล าดับ)  
 ส าหรับงานวิจัยในอนาคตครั้งต่อไปนั้นควรเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นถึง โครงสร้าง
การตลาด (Marketing Structure) รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด (SWOT) ของธุรกิจสาย
การบินราคาประยัดในแต่ละสายบิน เพ่ือให้เห็นภาพเชิงลึกและได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
รูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 

 
USE OF LESSO PLANS BASEED ON STAD COOPERATIVE LEARNING MODEL 

TO PROMOTE ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKA 4 STUDENTS ON  
TRADITIONAL THAI DANCE 

 
ศศิกานตร์  วีระวัฒนโ์ยธิน1  และนนทลี  พรธาดาวิทย์2 
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------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในการเรียนรู้เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลาวิชา
ศิลปะ 2 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ Static Group Comparison Design เปรียบเทียบ
ระหว่าง กลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD เรื่องนาฏลีลา แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ คือ 
Independent Samples  t-test 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินทักษะปฏิบัติทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 (t = 15.078, 𝑃 = 0.000) และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา อยู่ในระดับมาก (X = 4.17,  S.D. = 0.11)   

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)  to develop lesson plans designed  
based on the STAD. 2)  Cooperative Learning Model to teach traditional Thai dance, 
and 3)  to find out students’ attitudes towards the lessons. The subjects were 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

14 

Mathayomsuksa 4 students of Nawamintharachinuthid Horwang Nonthaburi. The 
research instruments were eight lesson plans using the STAD cooperative learning, a 
practical evaluation form and a questionnaire aimed to investigate the students’ 
satisfactions towards the lessons. Static Group Comparison Design was employed to 
collect data on students’ achievement. To collect the data the students were divided 
into two groups: the experimental where students were taught using learning 
management plans based on the STAD Cooperative Learning Model; and the 
controlled group where they were taught using a conventional approach. 

The result showed that the achievement levels of students between 
experimental  group and the control one were statistically significant different at level 
.01 (t = 15.078, 𝑃 = 0.000), and students were satisfied with the Thai dancing lessons 
based on STAD Cooperative  Learning Model at the high level, (X = 4.17,   
S.D. = 0.11) 
 
ค าส าคัญ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD นาฏลีลา แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็น
ก าลังของชาติเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้  เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวังนนทบุรี ที่ผ่านมาพบว่าในห้องเรียนหนึ่งๆ ประกอบไปด้วยนักเรียน 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนมักประสบปัญหาการ
เรียนรู้ไม่ทันเพ่ือนในกลุ่ม หรือไม่ทันในระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนกลุ่มนี้เกิด
ความคับข้องใจ เกิดความเบื่อหน่าย และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาศิลปะ จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งครูใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ครูเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาวิชาต่างๆ 
ครูเป็นผู้คิดและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามเป็นผลให้ผู้เรียนไม่กล้าคิด และปฏิบัติในสิ่งที่ตนได้เรียนผ่านมา 
เพราะผู้เรียนเกิดความกลัวไม่ม่ันใจในตนเองว่าสิ่งที่ตนปฏิบัติไปนั้นถูกต้อง  

จากปัญหาข้างต้นมีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบความส าเร็จคือ การที่ให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะใน
บางครั้งภาษาที่ครูใช้  ผู้เรียนอาจฟังไม่เข้าใจ หรือผู้เรียนไม่กล้าถามครูเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ตน
เรียน ถ้าเพ่ือนช่วยอธิบายผู้เรียนจะเข้าใจยิ่งขึ้น ดังที่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) ได้กล่าวว่า การ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

15 

เรียนรู้ซึ่งกันและกันของนักเรียนท าให้เกิดความเข้าได้ดีกว่าจากการเรียนจากครู เพราะภาษาที่
นักเรียนใช้พูดสื่อสารกัน สื่อความหมายได้ดีและเหมาะสม เนื่องจากวัยของนักเรียนคล้ายกัน 
ใกล้เคียงกว่าวัยของนักเรียนและครู นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี การจัดกิจกรรมเป็น
กลุ่มให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือจอห์นสัน และจอห์นสัน 
(Johnson & Johnson, 1994) ซึ่งกล่าวว่า ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากการแข่งขันกัน 
เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้ - ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่งก่อให้เกิด
สภาพการณ์ของการชนะ - ชนะ อันเป็นสภาพที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติปัญญา และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาสาระต่างๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนา
ผู้เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากข้ึนด้วย รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  (ทิศนา แขมมณี, 2550) 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  รูปแบบ STAD 
เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรว่มมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฎลลีา 
วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบตัิทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฎลีลา วชิาศิลปะ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วชิาศิลปะ 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)โดยใช้รูปแบบ  
Static Group Comparison Design (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2553) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 
454  คน มีทั้งหมด  10 ห้องเรียน (ซึ่งแต่ละห้องจัดแบบคละเกรดเฉลี่ย) 

     กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้แก่ นักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 จ านวนนักเรียน 44 คน เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวนนักเรียน 48 คน โดยวิธีการจับฉลากจากจ านวนห้องทั้งหมด 
10 ห้องเรียน 

2.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 

เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 แผน  
    2.2  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
          2.2.1 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เพลงร าวงมาตรฐาน จ านวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงบูชา
นักรบ 

           2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     ผูว้ิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักสูตร  ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.1 สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 

STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 โดยใช้ค่าความถี ่ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     3.2 สถิติทดสอบ Independent Samples  t-test เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินทักษะปฏิบัติทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา กับการสอนแบบปกติที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD  
     เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง  นนทบุรีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
กลุ่มทดลอง  n = 44 กลุ่มควบคุม  n = 48 

t 𝑷 X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
แผนที่ 1 2.51 0.18 ดีเยี่ยม 2.19 0.20 ด ี 7.654 0.000 
แผนที่ 2 2.61 0.16 ดเียี่ยม 2.32 0.21 ด ี 8.482 0.000 
แผนที่ 3 2.55 0.17 ดีเยี่ยม 2.18 0.23 ด ี 6.956 0.000 
แผนที่ 4 2.59 0.16 ดเียี่ยม 2.11 0.15 ด ี 11.323 0.000 
แผนที่ 5 2.60 0.15 ดเียี่ยม 2.20 0.16 ด ี 7.056 0.000 
แผนที่ 6 2.54 0.16 ดเียี่ยม 2.23 0.17 ด ี 6.654 0.000 
แผนที่ 7 2.71 0.12 ดเียี่ยม 2.30 0.15 ด ี 8.784 0.000 
แผนที่ 8 2.52 0.18 ดเียี่ยม 2.18 0.17 ด ี 6.975 0.000 

รวม 13.25 0.697 ดีเย่ียม 11.34 0.729 ดี 15.078 0.000 
𝑃<.01 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติ ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
เรื่องนาฏลีลา ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD เรื่องนาฏลีลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยในระดับดีเยี่ยม (X =13.25,  S.D. = 0.697) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ดี ( X =11.34,  S.D. = 0.729) จากการทดสอบ t-test Independent พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.01 (t =15.078, 𝑃 =0.000) 
 2.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD นั้นมีขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมเนื้อหา ขั้นที่ 2 ขั้นจัดทีม (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ขั้นที่ 5 ขั้นรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม ซึ่ง
ได้น ามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาทดลอง 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD  เรื่องนาฏลีลา ระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา ซึ่งประเมิน 4 ด้านคือ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียน ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD           
     เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.08 0.11 มาก 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.24 0.11 มาก 
การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 4.13 0.11 มาก 
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.22 0.10 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.11 มาก 
 
จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรีพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD  ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.17,  S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากสูงสุดคือด้านกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.24,  S.D. = 0.11) รองลงมาคือด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.22,  S.D. = 0.10)  ด้าน
การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.13,  S.D. = 0.11) และด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X = 4.08, S.D. = 0.11) 

 
อภิปรายผล 

   1.  การวิเคราะห์ จากการทดสอบ  t-test Independent พบว่าค่าเฉลี่ยทักษะปฏิบัติ
ของกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ t  = 15.078 มี  𝑃< .01 นั้น  คะแนนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ สุมาลี แซ่เง้า (2552) ได้
ศึกษาผลการสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (STAD) 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีการสอนแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และงานวิจัยของพรชัย จันทไชย (2545) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องแยกตัวประกอบพหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรม STAD และกิจกรรมตามคู่มือคู่ ของ สสวท. ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียน
โดยแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามคู่มือครูของ สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให้นักเรียนได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เกิด
ความสนุกสนาน ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางการเรียน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

19 

ของนักเรียนสูงขึ้น จึงเหมาะกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ทั้ง 4 ด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ เชื้อไชย (2547) ศึกษาความพึงของใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ STAD ชุดระบ าเทพอัปสรภีมะปุระ กลุ่มสร้างสรรค์ลักษณะ
นิสัย อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมใจ ปาณะวงศ์ (2549) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นต้นปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ STAD ชุดฟ้อน
ออนซอนกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

จากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความรู้สึกต่อเพ่ือนในเชิงบวกสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
    1.1  ครูผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 

STAD ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
    1.2  จากพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน คือการพอใจที่ได้ฝึกปฏิบัติและค้นหา

ค าตอบในทีม มีพฤติกรรมปฏิบัติต่ ากว่าพฤติกรรมอ่ืนๆ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรเน้น
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญการฝึกปฏิบัติการค้นหาค าตอบร่วมกันในทีมให้มากยิ่งข้ึน 

    1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อมในทุกๆด้านของนักเรียน เพราะนักเรียนทุกคนต้อง
ระดมความคิด ความสามารถของตนต่อกลุ่ม ครูผู้สอนจึงต้องระมัดระวังเรื่องการจัดกลุ่มของนักเรียน 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอ่ืน เช่น 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา การเรียนรู้แบบโครงงาน หรือการเรียนแบบ 4MAT เพ่ือเปรียบเทียบ
ข้อดีข้อเสียของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ  

    2.2  ควรมีการวิจัยทดลองน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ 
STAD ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่
นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
เด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในช่วงระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ เด็กวัยเตาะแตะชาย - หญิง อายุระหว่าง 2 – 3 ปี ที่ก าลังเรียนอยู่ในบ้านต้นกล้า
เนอร์สเซอรี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 15 คน ได้มาโดยท าการสังเกตและบันทึกแบบ
สังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วคัดเลือกเด็กวัยเตาะแตะที่มี
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 15 อันดับสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัยเป็นแบบสลับกลับ 
(A-B-A Design) ทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและแบบสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของเด็กวัยเตาะแตะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  (One-way 
Analysis of Variance : Repeated Measure) และ t-test for Dependent Sample 
 ผลการวิจัย พบว่า เด็กวัยเตาะแตะก่อนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในแต่ละช่วงสัปดาห์มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยเฉลี่ยรวม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ 
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to investigate the changes score level of 
toddler’s self-care behavior used self-care practice in each week. The subjects were 
15 boys and girls in nursery , second semester, academic year 2014 of Banntonkla 
Nursery, The children were tested with using self-care behavior for toddler’s test. 
Fifteen children with low scores in using self-care behavior testing were appointed to 
be the research sample. The sample experienced self-care practice for 10 
consecutive weeks, 4 days per week and 30 minutes per day. The research 
instruments were self-care practice and using self-care behavior for toddler’s test. 
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The data were analyzed by one-way analysis of variance : repeated measure and t-
test dependent sample. 

 The results the research revealed that before and during the self-care 
practice in each week, the total average scores of toddler’s self-care behavior were 
different with statistical significance at the level of .01. When analyzing the changes 
between weeks, it was found that the average scores of their self-care behavior were 
positively changed with statistical significance at the level of .01 
 
ค าส าคัญ 
 เด็กวัยเตาะแตะ พฤติกรรมการการดูแลตนเอง การช่วยเหลือตนเอง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่ามีความส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากบุคคลเป็นผู้มีสติปัญญามีความสามารถในการคิด ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น หากบุคคลได้ใช้สติปัญญาไปในทางที่สร้างสรรค์หรือถูกต้องแล้วก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ และการที่บุคคลจะรู้จักคิดและประพฤติตนไปในทางที่ถูกต้องดีงามได้นั้น
ย่อมเกิดจากการอบรมสั่งสอนชี้แนะคุณธรรม จริยธรรมจากผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ดังที่ มอนเตสซอรี่ 
กล่าวว่า เราสามารถสร้างสังคมที่ดีและก่อก าเนิดโลกขึ้นมาใหม่ได้โดยการให้การศึกษาแก่เด็ก เพราะ
เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันได้ (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, 2544) 
 ส าหรับประเทศไทยแล้วการเลี้ยงดูและอบรมเด็กให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพยังเป็นปัญหาอยู่
มาก เนื่องจากมารดาหรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็กขาดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูที่
ถูกต้อง (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 2530) พ่อแม่ส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์และความเชื่อของตนเป็น
แนวทางปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูลูก เช่น ความคิดที่ว่าการช่วยเหลือลูกในทุก ๆ สิ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความรักของพ่อแม่ ซึ่งปรัชญาชีวิต ตัวอย่างวิธีการคิด หรือวิธีการมองชีวิตของพ่อแม่เป็น
รากฐานในการก าหนดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับลูก (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 2550) 
 การที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด็กมากเกินไป จนท าให้เด็กเคยชินกับการให้คนมาช่วยในทุก ๆ สิ่ง
และเด็กก็รู้ตัวว่าตัวเองจะไม่ยอมท าอะไรถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย เมื่อความช่วยเหลือลดลงเด็กจะเลือกใช้
วิธีร้องไห้ อาละวาด พยายามดึงผู้ช่วยเหลือกลับคืนมา ผลก็คือ เด็กจะติดเป็นนิสัย ท าให้ติดกับการ
พ่ึงพาคนอ่ืน ขาดความมั่นใจในตนเอง การใช้มือไม่คล่องแคล่ว ขาดทักษะที่จะคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่มีอยู่ มีปัญหาในการเข้าสังคม เพราะเด็กจะยึดติดกับผู้ใหญ่ที่เด็กเห็นว่าช่วยแก้ปัญหาได้
มากกว่าที่จะใช้เวลาอยู่กับเด็กด้วยกัน และเด็กที่ไม่ยอมช่วยเหลือตนเองมักติดกับความรักสบาย ท า
ให้ทักษะในการเล่นมีน้อย ร้องไห้เก่ง ปรับตัวไม่เป็น อาจพบว่าผลการเรียนต่ ากว่าความสามารถ ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กมักจะคิดแก้ปัญหาไม่เก่ง คิดช้าและคิดได้ไม่หลากหลายวิธี การท างาน เขียนหนังสือช้า
และมีความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของตนเองต่ า ตลอดจนสัมพันธภาพระหว่าง พ่อ แม่ ลูกไม่ดี 
เพราะเมื่อเด็กโตขึ้นผู้ใหญ่มักจะทนพฤติกรรมที่เด็กไม่รู้จักช่วยเหลือตนเองไม่ได้  และอาจแสดงความ
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ร าคาญออกมาชัดเจน (วินัดดา ปิยะศิลป์, 2556) นับเป็นความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวในการท า
หน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูก ท าให้เกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในสังคมถึงขั้นวิกฤติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการสอนในระดับเด็กวัยเตาะแตะ พบว่า เด็กวัยเตาะแตะขาดทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง เนื่องจาก พ่อแม่ส่วนใหญ่ เป็นพ่อแม่มือใหม่มีลูกเพียง 1 -2 คน จึงขาด
ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก ท าให้เลี้ยงลูกผิดวิธีด้วยการท าให้ลูกเกือบทุกอย่าง ประกอบกับการไม่
มีเวลาในการฝึกฝนเด็กเท่าที่ควร แต่การช่วยเหลือตนเองเป็นทักษะที่ต้องฝึกท าซ้ าและท าต่อเนื่อง 
การที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยตั้งแต่เล็กเปรียบเหมือนการวางรากฐานชีวิตให้กับเด็ก 
เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เด็กจะไปใช้ชีวิตประจ าวันในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเด็กต้อง
ช่วยเหลือตนเองได้ดีพอสมควร หากเด็กท าได้ไม่ดีย่อมส่งผลให้เด็กเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจได้ ด้วย
เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับครู พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก 
ตลอดจนผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กวัยเตาะแตะได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตัวแปรที่บ่งชี้ ปัญหาการวิจัย คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
เด็กวัยเตาะแตะที่ ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในช่วงระยะเวลาที่ เพ่ิมขึ้น  มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในช่วงระยะเวลาที่เพ่ิมข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร เป็นเด็กวัยเตาะแตะชาย - หญิง อายุระหว่าง 2 – 3 ปี ที่ก าลังเรียนอยู่

ในบ้านต้นกล้าเนอร์สเซอรี่ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 
20 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กวัยเตาะแตะชาย - หญิง อายุระหว่าง 2 – 3 ปี ที่ก าลังเรียน
อยู่ในบ้านต้นกล้าเนอร์สเซอรี่ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 15 คน ได้มาโดยท าการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  แล้วคัด เลือก เด็กวัยเตาะแตะที่มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
15 อันดับสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง และ2) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

24 

3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 การสร้างแผนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาหลักสูตร มุ่งหมาย คุณลักษณะตามวัย จากต ารา ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ 

3.1.2 สร้างแผนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 
3.1.3 หาคุณภาพเครื่องมือ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จ านวน 3 คน

ได้แก่ อาจารย์ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจ านวน 2 คน และครูประจ าการที่มี
ประสบการณ์ในการสอนระดับเด็กวัยเตาะแตะจ านวน 1 คน 

3.1.4 ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ชื่อแผนการฝึก
ปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง เพลงให้มีเนื้อร้องสอดคล้องกับกิจกรรม สื่อที่ใช้ให้เหมาะสมกับแผนการ
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง และปรับปรุงการใช้ภาษาให้ชัดเจน 

3.1.5 น าแผนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองไปทดลองใช้กับเด็กที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง 

3.1.6 จัดท าแผนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการดูแลตนเอง 
3.2.2 เลือกรายการแบบสังเกตให้เหมาะสมและครอบคลุมกับพัฒนาการการดูแล

ตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ 
3.2.3 สร้างแบบสังเกตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การท าความสะอาด

ร่างกาย การดื่ม การรับประทาน และการแต่งกาย จ านวนทั้งหมด 16 ข้อ 
3.2.4 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกต 
3.2.5 หาคุณภาพแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

ได้แก่ อาจารย์ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 2 คน และครูประจ าการที่มี
ประสบการณ์ในการสอนระดับเด็กวัยเตาะแตะจ านวน 1 คน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ความเหมาะสมของแบบสังเกต (IOC) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

3.2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.7 หาความเชื่อมั่น โดยดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกต RAI = 0.99 
3.2.8 จัดท าแบบสังเกตฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 

4. วิธีการด าเนินการทดลอง สังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะก่อนการ
ทดลอง 2 สัปดาห์ จากนั้นใช้การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองแล้วสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของเด็กวัยเตาะแตะเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และมีการสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะหลังการทดลองอีก 2 สัปดาห์ ลักษณะของแบบแผนการทดลองดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบ A-B-A Design 
 

ก่อนการทดลอง ขณะการทดลอง หลังการทดลอง 
O1O2 X1 O3X2 O4X3 O5X4 O6X5 O7X6 O8 O9O10 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
O1O2  แทน การสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะก่อนการทดลอง 
X     แทน การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 
O3O4O5O6O7O8  แทน การสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะระหว่างการทดลอง 
O9O10  แทน การสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะหลังการทดลอง 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงโดยหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความเชื่อม่ันโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกต(RAI) 
5.2 ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
5.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ

ในแต่ละช่วงสัปดาห์  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-way analysis of 
variance : repeated measure) 

5.4 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะโดยใช้ t-test for Dependent Sample 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการ
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองโดยรวม 

1.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองเด็กวัยเตาะแตะมีคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมเฉลี่ยสูงกว่าก่อนฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง และคะแนนเฉลี่ยใน
แต่ละช่วงสัปดาห์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามล าดับดังแสดงผลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็ก  
วัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 

  
แบบแผน ระยะเวลาจัดกิจกรรม 

 

S.D. 
  การทดลอง (สัปดาห์ที่) 

   1 5.87 3.23 
A1 2 6.60 3.71 
  ก่อนฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 6.23 3.44 
  3 11.33 3.74 
  4 16.43 4.49 
  5 21.33 3.86 
B 6 22.33 3.94 
  7 24.90 2.93 
  8 26.57 2.92 
  ระหว่างฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 20.48 6.32 
  9 27.20 1.77 

A2 10 28.10 1.99 
  หลังฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 27.65 1.91 
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   น า ฝึ ปฏิบ ัิ หล ั า ฝึ ปฏิบ ัิ ะห  า  า ฝึ ปฏิบ ัิ

 
ภาพที่ 1 แสดงเส้นภาพแสดงคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวมที่ได้รับ

การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 
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1.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็ก
วัยเตาะแตะโดยรวมที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวม
เฉลี่ยที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง แต่ละสัปดาห์มีความแปรปรวนแบบวัดซ้ าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงผลในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าโดยรวมของพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย

เตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
ระหว่างสัปดาห์ 9753.533 3.479 2803.440 228.586** .000 
ความคลาดเคลื่อน 597.367 48.708 12.264   

** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

1.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
เด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง โดยใช้  t-test for Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวมแต่ละสัปดาห์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ .05 
ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงผลในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับ

การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัปดาห์ D t p 

สัปดาห์ที่ 1 กับ สัปดาห์ที่ 2 0.73 2.582* .022 
สัปดาห์ที่ 2 กับ สัปดาห์ที่ 3 4.73 8.973** .000 
สัปดาห์ที่ 3 กับ สัปดาห์ที่ 4 5.10 6.889** .000 
สัปดาห์ที่ 4 กับ สัปดาห์ที่ 5 4.90 10.292** .000 
สัปดาห์ที่ 5 กับ สัปดาห์ที่ 6 1.00 2.382* .032 
สัปดาห์ที่ 6 กับ สัปดาห์ที่ 7 2.57 2.816* .014 
สัปดาห์ที่ 7 กับ สัปดาห์ที่ 8 1.67 4.122** .001 
สัปดาห์ที่ 8 กับ สัปดาห์ที่ 9 0.63 0.893 .387 

  สัปดาห์ที่ 9 กับ สัปดาห์ที่ 10 0.90 4.583** .000 
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการ
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน 
 2.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะหลังฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองสูงกว่าก่อน
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองทุกด้าน ดังแสดงผลในตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย   
  เตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

แบบแผน 
การทดลอง สัปดาห์ที่ 

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
  1 2.13 1.34 1.27 1.10 1.67 0.67 0.80 0.94 

A1 2 2.47 1.32 1.43 1.08 1.90 0.91 0.80 1.08 
  ก่อนฝึกปฏิบัติ 2.30 1.32 1.35 1.08 1.78 0.80 0.80 1.00 
  3 3.33 1.59 4.00 1.15 3.27 1.10 0.73 1.44 
  4 3.93 1.67 5.53 1.55 4.50 0.71 2.47 2.17 
  5 5.20 1.08 6.40 1.47 5.93 1.18 3.80 1.51 
B 6 5.40 1.34 6.73 0.96 6.27 1.03 3.93 2.02 
  7 5.97 0.85 7.20 0.94 6.67 0.79 5.07 1.74 
  8 6.50 0.91 7.33 0.90 6.53 0.69 6.20 1.89 
  ระหว่างฝึก

ปฏิบัติ 
5.06 1.66 6.20 1.63 5.53 1.54 3.70 2.49 

  9 6.53 0.72 7.47 0.52 6.53 0.92 6.67 0.98 
A2 10 6.93 0.88 7.73 0.46 6.33 1.10 7.10 0.81 
  หลังฝึกปฏิบัติ 6.73 0.82 7.60 0.50 6.43 1.00 6.88 0.91 
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ภาพที่ 2 แสดงเส้นภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย

เตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองเปรียบเทียบรายด้าน 
 
  2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็ก
วัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองคะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะแยกรายด้านของแต่ละสัปดาห์ ทุกด้านมีความแปรปรวนแบบวัด
ซ้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงผลในตารางที ่6 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย

เตาะแตะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 

แหล่ง SS Df MS F p 

ด้านที่ 1  
 

ระหว่างสัปดาห์ 
ความคลาดเคลื่อน 

416.527 
92.773 

3.879 
54.306 

107.380 
1.708 

62.856** .000 

ด้านที่ 2 
 

ระหว่างสัปดาห์ 
ความคลาดเคลื่อน 

812.202 
79.923 

3.468 
48.556 

234.180 
1.646 

142.272** .000 

ด้านที่ 3 
 

ระหว่างสัปดาห์ 
ความคลาดเคลื่อน 

535.393 
73.707 

3.628 
50.790 

147.578 
1.451 

101.694** .000 

ด้านที่ 4 
 

ระหว่างสัปดาห์ 
ความคลาดเคลื่อน 

834.802 
122.423 

3.684 
51.580 

226.582 
2.373 

95.466** .000 

** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  2.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะที่ ได้รับการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน โดยใช้  t-test for 
Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 
   ด้านที่ 1 ด้านการท าความสะอาดร่างกาย พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัย
เตาะแตะในสัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และในสัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 8 และ 10 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 7 และ 9 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ด้านที ่2 ด้านการดื่ม พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะในสัปดาห์ที่ 3, 4 
และ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนคู่อ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

  ด้านที่ 3 ด้านการรับประทาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะใน
สัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ด้านที่ 4 ด้านการแต่งกาย พฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะในสัปดาห์
ที่ 4, 5 และ 8 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 3, 4 และ 7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และในสัปดาห์ที่ 7 และ 10 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากช่วงสัปดาห์ที่ 6 และ 9 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงผลในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะที่ได้รับการฝึก

ปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

การเปรียบเทียบความ t 
แตกต่างระหว่างสัปดาห์ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 
สัปดาห์ที่ 1, สัปดาห์ที่ 2 2.467* 1.784 1.606 .000 
สัปดาห์ที่ 2, สัปดาห์ที่ 3 2.941* 8.783** 5.444** .323 
สัปดาห์ที่ 3, สัปดาห์ที่ 4 2.201* 4.514** 5.819** 4.133** 
สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 5 4.461** 3.452** 5.891** 4.339** 
สัปดาห์ที่ 5, สัปดาห์ที่ 6 .777 1.625 1.468 .351 
สัปดาห์ที่ 6, สัปดาห์ที่ 7 1.996 1.974 1.157 2.558* 
สัปดาห์ที่ 7, สัปดาห์ที่ 8 2.615* 1.468 .774 4.015** 
สัปดาห์ที่ 8, สัปดาห์ที่ 9 .180 .807 .000 1.164 

  สัปดาห์ที่ 9, สัปดาห์ที่ 10 2.347* 1.468 2.103 2.229* 
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 เมื่อพิจารณาระดับคะแนนโดยรวม ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองมี
คะแนนพฤติกรรมดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวมแตกต่างกัน  คือ หลังการฝึกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง ทั้งนี้เนื่องจาก 

1. การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัยเตาะแตะเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวันในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กอายุ 2-3 ปี เช่น การใช้ช้อนตักอาหารเอง แต่งตัวเอง ล้างมือได้เอง เป็นต้น เพราะการที่ เด็ก
ดูแลตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน เด็กจะรู้สึกว่าพ่ึงตนเองได้น าไปสู่ความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุข ซึ่งตรง
กับหลักทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริคสัน (นันทิยา น้อยจันทร์, 2549) กล่าวว่า เด็กอายุ 1-
3 ปี เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเอง ถ้าได้รับการฝึกและส่งเสริมที่เหมาะสม เด็กจะมีความมั่นใจในตนเอง  

2. ในการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัยเตาะแตะจัดให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็กวัยเตาะแตะ คือ เด็กได้เป็นผู้ลงมือกระท า ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว 
ผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลายมีความเชื่อมโยงกันท าให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ด้วยการร้องเพลง
ประกอบท่าทาง การสนทนาเกี่ยวกับภาพ การสาธิต การเล่นเกม และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ
ตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร ทองชอุ่ม (2550) ศึกษา คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยท าให้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที ่1 และ 2 มีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบและเด็กได้ฝึก
ทักษะการฟัง การคิด การแก้ปัญหา การติดตามเรื่องราวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการท างาน
ร่วมกัน โดยมีเทคนิคการเล่านิทาน บทบาทสมมติ และเกม ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้นได้ ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550) กล่าวว่า สื่อการ
สอนเป็นเครื่องช่วยในการน าความรู้จากครูสู่เด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สื่อ
ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจ
ได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอดคล้องกับหลั กทฤษฎีของ  
เพียเจต์ ขั้นความคิดก่อนการปฏิบัติการ (Preoperational Stage) ที่กล่าวว่า เด็กในช่วงวัย 2-7 ป ี
เด็กยังไม่สามารถสร้างมโนมติที่เป็นนามธรรมได้ ยังต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว อาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ และแนวคิดของดิวอ้ี (Dewey) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระท า (Learning by Doing) การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี และควรเป็นประสบการณ์ตรง (ภรณี คุรุรัตนะ, 2526) 

3. การท าซ้ า เมื่อท ากิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว จะฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองอีกครั้ง
เพ่ือเป็นการทบทวน ท าให้เด็กซึมซับเกิดทักษะความช านาญมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพรรณ แสนแปงวัง (2555) ได้ศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน้ าของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเอง พบว่าการที่
เด็กได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกวันติดต่อกัน ท าให้เด็กมีทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ด้านการใช้ห้องน้ าดีขึ้น ซึ่งการฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ท าให้เด็กเกิดความคุ้นเคย และเมื่อเกิดความคุ้ นเคยก็
จะท าได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกฝน (Law 
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of Exercise) (พัชรี สวนแก้ว, 2536) ไว้ว่า พฤติกรรมที่มีโอกาสกระท าซ้ าบ่อย ๆ และมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ ย่อมก่อให้เกิดความคล่องแคล่วช านิช านาญ ส่วนพฤติกรรมที่ทอดทิ้งไปนานย่อมกระท า ได้
ไม่ดีเหมือนเดิมหรืออาจท าให้ลืมได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กวัยเตาะแตะ ควรแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพราะ
เด็กวัยนี้มีช่วงความสนใจสั้น ในทุกขั้นตอนของการสอนจึงควรสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 
 2. ภาษาที่ใช้กับเด็กวัยเตาะแตะ ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เนื่องจากเด็กวัยเตาะแตะมีข้อ 
จ ากัดด้านความสามารถในการใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา 
 3. ในการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง ครูจะต้องให้เวลากับเด็ก เนื่องจากเด็กต้องปรับตัว
ให้เข้ากับรูปแบบและกิจกรรม ครูต้องให้ก าลังใจเด็กตลอดเวลา 
 4. ควรด าเนินการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
เด็กวัยเตาะแตะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กเกิดคุณลักษณะในตนเองอย่างแท้จริง 
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การล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของวัฒนธรรมองค์การ :  
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 

 
THE PRIORITY NEEDS INDEX OF ORGANIZATIONAL CULTURE :  

STRATEGIC AND PRACTICE 
 

ปาริชาต วุฒิอรรถสาร 
Parichard Wuthiastasarn 

 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์จังหวัดนนทบุร ี
  
 

บทคัดย่อ 
การท าธุรกิจในรูปขององค์การเป็นการท างานที่ต้องมีแผนด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ของบริษัท ซึ่งบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้น าการล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นมาประยุกต์ใช้จนสามารถก าหนดองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาผู้น าได้  

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยทั่วหน้า พัฒนาทีม ท างาน
รับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ ซึ่งคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีตัวชี้วัด 16 ตัว (2) ด้านใส่ใจลูกค้า มีตัวชี้วัด 9 ตัว (3) ด้านมี
วินัยทั่วหน้า มีตัวชี้วัด 8 ตัว (4) ด้านพัฒนาทีม มีตัวชี้วัด 10 ตัว (5) ด้านท างานรับผิดชอบ มีตัวชี้วัด 
9 ตัว และ (6) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ มีตัวชี้วัด 6 ตัว ซึ่งล าดับความต้องการจ าเป็นของ
คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน ) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
(PNImodified=0.23) (2) ด้ าน ใส่ ใจ ลู ก ค้ า  (PNImodified=0.21) (3) ด้ าน รอบ ค อบ เรื่ อ งคุ ณ ภ าพ 
(PNImodified=0.20) (4) ด้านพัฒนาทีม (PNImodified=0.19) (5) ด้านมีวินัยทั่วหน้า (PNImodified=0.17) 
และ (6) ด้านท างานรับผิดชอบ (PNImodified=0.17)  

 
ABSTRACT 

Somboon Advance Technology Public Company Limited Thailand design to 
use the Priority Needs Index ( PNI)  for analyzing the organizational culture. Those 
components are a key of business’s success. They are driven by the leaders who 
deploy a policy to the objectives of the business plan. Then his or her performance 
is a necessary in the modern management.  

The findings of characters with the Somboon Advance Technology PCL. 
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(Thailand) organizational culture on each aspect consisted of the following indicators: 
(1) the 16 indicators in creativity (2) the 9 indicators in customers care (3) The 8 
indicators in discipline (4) the 10 indicators in team spirit (5) The 9 indicators in 
accountability and (6) The 6 indicators in quality mind. The Priority Needs Index (PNI) 
sorted from most to least: (1) the creativity (PNImodified= 0.23) (2) customers care 
(PNImodified= 0.21) (3) quality mind (PNImodified= 0.20) (4) team spirit (PNImodified= 0.19) (5) 
discipline (PNImodified= 0.17) and (6) accountability (PNImodified= 0.17) 

 
ค าส าคัญ  
 ผู้น า วัฒนธรรมองค์การ การล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การแข่งขันในโลกของธุรกิจนั้นการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารหรือ
ผู้น าที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการน า กลยุทธ์ขององค์การมาด าเนินการ และสื่อสารต่อไปยังสมาชิก
ในทมีของฝ่ายงานตนเอง อีกท้ังการบริหารจัดการด้วยศาสตร์และศิลป์ในการปกครองและดูแลทีมงาน
ของตนให้ท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นักวิชาการ
หลายท่านเน้นว่าการพัฒนาองค์การต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมองค์การ (French & Bell, 1983 อ้างถึงใน ถนัด  แก้วเจริญไพศาล, 2543) การที่จะสร้าง
ผู้น าให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละรุ่นเพ่ือให้บรรลุกับเป้าหมายขององค์การเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่ง
หน่วยงานจ าเป็นที่ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถท่ีจะเป็นผู้น ารุ่นต่อไปด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ 
การใช้เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การก็มีส่วนส าคัญ เช่นเดียวกับวิธีการ
คัดเลือกผู้น า ทั้งนี้ยังรวมถึงการหาแนวทางการพัฒนาผู้น าองค์การด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้ (นพดล ร่มโพธิ์, 2557) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้มีแผนกลยุทธ์ปี 2557 – 2560 
โดยมุ่งหมายให้ เป็นองค์การประสานพลังที่ยั่ งยืน  (Be Aligned Organization) กลยุทธ์ที่ เริ่ม
ด าเนินการใน ปี 2558 เป็นการสร้างผู้น าให้เป็นผู้น าที่ทันสมัย ที่มีความเพียบพร้อมต่อการบริหาร
จัดการองค์การยุคใหม่ด้วยวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน (แผนการน าองค์การเพ่ือสร้างความยั่งยืน, บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) , 2557) เริ่มต้นจากการหาวัฒนธรรมองค์การของบริษัทฯ แล้วน าไปสู่การระบุคุณลักษณะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือน ามาสร้างแผนการการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เพ่ือน าไปด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทได้ถูกต้อง 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มี

ลักษณะอย่างไร 
2. คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นอย่างไร 
3. ความต้องการจ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือสังเคราะห์คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
3. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยแบ่งระยะของการวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 1 คือ พนักงานระดับรองกรรมการผู้อ านวยการ
หรือเทียบเท่า จ านวน 5 คน และผู้เกี่ยวข้องอีก 2 คน คือ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์องค์การ รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 คน กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอน
ที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การและกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ของบริษัท สมบูรณ์  แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือจ านวน 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน (2) ที่ปรึกษาบริษัท จ านวน 
1 คน (3) ผู้จัดการแผนกกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 คน (4) หัวหน้าส่วน – หัวหน้างาน กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 20 คน 

2. ระยะที่  2 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) สังเคราะห์คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์  แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ พนักงานระดับผู้จัดการทั่วไป / 
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหรือเทียบเท่า จ านวน 3 คน, พนักงานระดับผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่า 
จ านวน 3 คน, พนักงานระดับหัวหน้าส่วน / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า จ านวน 3 คน 

3. ระยะที่ 3 (การวิจัยเชิงปริมาณ) ประเมินความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index) 
ของคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
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(Stratified Random Sampling) จากบุคลากรระดับผู้จัดการทั่วไป / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – หัวหน้างาน 
หรือเทียบเท่า ได้จ านวน ดังนี้ ระดับผู้จัดการทั่วไป / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหรือเทียบเท่า จ านวน 10 คน, 
ระดับผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่า จ านวน 27 คน, ระดับหัวหน้าส่วน / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า 
จ านวน 219 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 256 คน 

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การได้แนวคิดและงานวิจัยเบื้องต้นจาก Denison (1990), 
Cameron & Quinn (1999), Slocum & Hellriegel (2011), Invancevich, M.J., & et al. (2011), 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมองค์การและวัฒนธรรมองค์กร โดย
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงการแบ่งระยะของการวิจัยการศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์  
             แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 
ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 เป็นการสังเคราะห์ผลจากเอกสาร เพ่ือรวบรวมพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์การ 
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท จึงใช้วิธีศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารของบริษัท, เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้บริหาร น ามาประกอบการ
ระดมสมองของผู้บริหาร จากฝ่ายงานและบุคคลต่างๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การของ
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลการวิจัย ดังนี้  

1. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หมายถึง การเปิดใจ ยอมรับ และเรียนรู้สิ่ งใหม่ จนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
       1.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ รับฟังความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
       1.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดค้น ริเริ่มท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน 
       1.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ เรียนรู้ ทดลอง กล้าลองผิดลองถูก และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ความต้องการจ าเป็นคุณลักษณะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกบัวัฒนธรรมองค์การ
ของบริษัท สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

คุณลักษณะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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2. ใส่ใจลูกค้า หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของพนักงานในการปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
       2.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า 
       2.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ มีจิตส านึกการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพ 
       2.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น 

3. มีวินัยทั่วหน้า หมายถึง การรู้หน้าที่ของตนเองที่มุ่งมั่นในการด าเนินการใด  ๆ เพ่ือ
ความส าเร็จ โดยไม่ต้องรอค าสั่ง เพ่ือการลงมือปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการ 
       3.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ ยอมรับ มีเจตคติท่ีดีต่อกฎระเบียบ 
       3.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ รู้และเข้าใจกฎและหน้าที่ของตนเอง 
       3.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ท าตามกฎระเบียบและเป็นตัวอย่างที่ดี 

4. พัฒนาทีม หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในทีมที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือองค์การ  
       4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ เข้าใจความรู้สึก ยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน 
       4.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเอง ให้
ความร่วมมือในทีม 
       4.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ร่วมท างานตามเป้าหมายของทีม 

5. ท างานรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดี รู้จักหน้าที่ ฝ่าฟันอุปสรรค 
รับผิดชอบต่อผลการท างานทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน องค์การ และสังคม  
       5.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ มุ่งมั่นท างาน ซื่อสัตย์ 
       5.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับงาน 
       5.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 

6. รอบคอบเรื่องคุณภาพ หมายถึง การใส่ใจปฏิบัติงานอย่างรอบคอบตามแผนการท างาน
ให้ดีมีมาตรฐานด้วยความรับผิดชอบ ใช้การคิดวิเคราะห์และข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหา 
       6.1 พฤติกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดใจ คือ ท างานให้ถูกต้องตามกระบวนการและมาตรฐาน 
       6.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดวิธีการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
                6.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน
 ระยะที่ 2 จากการสังเคราะห์เอกสารคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงร่วมกับวัฒนธรรม
องค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) น าไปสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นค าถามแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  คุณลักษณะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน) 
หลังจากถอดเทปจากการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มค าตอบในแต่ละประเด็นโดย
คัดเลือกจากคุณลักษณะที่มีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป  

1. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) ผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(2) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน (3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน (4) กล้าเปิดกว้างให้ผู้ตาม
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แสดงความคิดเห็น (5) สื่อสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิธีการท างานใหม่ให้ผู้ตามเข้าใจได้ (6) ถ่ายทอด
ประสบการณ์ (7) เข้าใจวิสัยทัศน์ของบริษัท (8) น าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แปลงเข้ากับงานที่รับผิดชอบ
มาปฏิบัติให้เกิดผล (9) คิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม ่ๆ  อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน 
(10) คิดต่อยอดสิ่งที่ท าอยู่แล้วให้ดีขึ้น (11) เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ ๆ (12) กล้าลอง
ผิดลองถูก กล้าเปลี่ยนแปลง (13) ลงมือปรับปรุงสิ่งที่ท าอยู่แล้วให้ดีขึ้น (14) สร้างบรรยากาศและเปิด
โอกาสให้มีการคิดสิ่งใหม่ (15) สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือ ระบบการท างาน กิจกรรมมาปรับใช้ใน
การท างาน (16) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เข้ากับงานที่รับผิดชอบ 

2. ใส่ใจลูกค้า ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (2) เข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (3) มีจิตส านึกการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม สุภาพ (4) มีความตั้งใจที่ท าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่รวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพ (5) ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเสมอ (6) รักษา
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้ลูกค้า (7) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ทันความต้องการของลูกค้า (8) รีบแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทันที (9) กระตือรือร้นที่ส่ง
มอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้า 

3. มีวินัยทั่วหน้า ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) ยอมรับและยึดถือค าว่า “สิ่งที่ก าหนดไว้ 
ให้ปฏิบัติตาม” (2) มีความคิดเชิงบวกกับกฎระเบียบ  (3) เล็งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท (4) รู้หน้าที่ของตนเองที่ท างานให้ส าเร็จตามแผน (5) รู้หน้าที่ของ
ตนเองสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้องรอค าสั่ง (6) ให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของบริษัท 
(7) ตรงต่อเวลาในการท างาน (8) เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

4. พัฒนาทีม  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) เข้าใจความรู้สึกของ เพ่ือนร่วมงาน 
(2) ยอมรับความแตกต่างและความสามารถของผู้อ่ืน (3) รู้วิธีการใช้ความสามารถของบุคลากรตาม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล (4) เลือกคนที่มีความสามารถในทีมเหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
(5) เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถท างานกับทีมได้ (6) เห็นความส าคัญในการ
บุคลากรในทีมให้มีความสามารถท างานกับทีมได้ (7) ให้ความร่วมมือในการท างานกับฝ่าย/หน่วยงาน
ต่าง ๆ (8) สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันในทีม ประสานงานในทีมอย่างเป็นระบบ (9) รู้บทบาท
หน้าที่ของตนเองในทีมที่ประสานงานท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (10) สร้างและรักษาบรรยากาศ
การท างานเป็นทีม 

5. ท างานรับผิดชอบ ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ  (2) หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขโมยทรัพย์สินของบริษัท โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) คิดวิธีการ
ป้องกันปัญหาที่กระทบกับงาน (4) หาทางแก้ไขปัญหา (5) ท างานให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่
ก าหนด (6) ส่งมอบงานตรงเวลา (7) ท าให้ได้ตามที่รับปากกับผู้ อ่ืน (8) รับผิดเมื่องานเกิดความ
ผิดพลาด (9) แบ่งความส าเร็จ ชื่นชม ยินดีให้ผู้เกี่ยวข้องเมื่องานส าเร็จ 

6. รอบคอบเรื่องคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ใส่ใจท างานตามมาตรฐาน (2) ใส่ใจ
รับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (3) มีการก าหนดแผนส ารองไว้ก่อน เพ่ือป้องกันปัญหา
จากแผนแรกไม่ส าเร็จ (4) คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาตรงกับสาเหตุที่แท้จริง (5) ตรวจสอบความถูก
ต้องและคุณภาพของงานก่อนส่งมอบ (6) ปลูกฝังแนวคิดและสร้างจิตส านึกคุณภาพให้ผู้ตาม 
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ระยะที่ 3 จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัย
ได้น าไปสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้วยการล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index) จากจ านวนข้อค าถามตามตัวชี้วัด รวม 58 ข้อ 
โดยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
4 ท่าน ด้านความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ข้อความครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา พร้อม
ทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of item Objective Congruence: IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า IOC รายข้ออยู่ในช่วง 0.5-1.0 น าแบบประเมินความต้องการจ าเป็นฯ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรระดับผู้จัดการทั่วไป – หัวหน้างาน ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ให้ได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 
ด้านสภาพที่ควรจะเป็นค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.39-0.90 ภาพรวมอยู่ในช่วง 0.38-0.88 
ด้านสภาพที่เป็นอยู่ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.24-0.91 ค่าอ านาจจ าแนกภาพรวมอยู่ในช่วง 
0.21-0.77 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliabil ity) ของแบบสอบถามด้วยค่า   
      สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของ
คุณลักษณะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสมัพันธ ์
กับวัฒนธรรมองค์การ 

จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
ค่า IOC 

สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นอยู ่

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อมั่น 
() 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อมั่น 
() 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 16 0.50-1.00 0.39-0.76 0.91 0.24-0.79 0.91 

ใส่ใจลูกค้า 9 0.50-1.00 0.62-0.90 0.92 0.46-0.78 0.87 

มีวินัยทั่วหน้า 8 0.75-1.00 0.63-0.89 0.93 0.41-0.82 0.83 

พัฒนาทีม 10 0.75-1.00 0.72-0.82 0.94 0.42-0.79 0.88 

ท างานรับผิดชอบ 9 0.75-1.00 0.51-0.80 0.91 0.56-0.78 0.88 

รอบคอบเรื่องคุณภาพ 6 0.75-1.00 0.74-0.80 0.92 0.52-0.76 0.87 

ภาพรวม 
  

0.38-0.88 0.97 0.21-0.77 0.96 
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สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เปรียบเทียบกับการแปลผลคะแนนและการจัดระดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น (Priority 
Needs Index) ด้วยการหาค่า PNImodified  ปรับปรุงโดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช ซึ่ง 
PNImodified  ปรับปรุงจากการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบเดิมที่เป็นกระบวนการเพ่ือก าหนด
ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Current 
Results) กับสภาพที่ควรจะเป็นหรือความต้องการ (Desired) เป็นวิธีการหาค่าผลต่างของ (I – D) 
แล้วหารด้วยค่า D เพ่ือควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างเกินไป และ
ให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่  (D) เป็นฐานในการค านวณค่าอัตรา
การพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม ( I) สูตรการค านวณคือ PNImodified = (I – D) / D (สุวิมล  
ว่องวาณิช, 2550) 

การจัดระดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นแบบ PNImodified เป็นวิธีการหาค่าความ
แตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็นให้อยู่ในช่วงพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพัฒนา
เข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เกิดขึ้นจริง (I) กับสภาพที่
ควรจะเป็น (D) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปรแบบไม่อิสระต่อกัน (Dependent 
t-test) ในการพิสูจน์ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังแสดงได้จากตารางต่อไปนี้
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M S.D. การแปลผล M S.D. การแปลผล

4.53 0.63 มากที่สุด 3.67 0.71 มาก 0.23 1 28.42** 0.00

1 .  รับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืนด้วยความตัง้ใจ 4.59 0.59 มากที่สดุ 3.93 0.72 มาก 0.17 8 15.43** 0.00

2 .  ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 4.55 0.62 มากที่สดุ 3.89 0.73 มาก 0.17 8 15.19** 0.00

3 .  รับฟังแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืนเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 4.54 0.64 มากที่สดุ 3.88 0.67 มาก 0.17 8 15.58** 0.00

4 .  เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนน าสิ่งใหม่ๆ มาสูบ่ริษัท 4.55 0.62 มากที่สดุ 3.90 0.74 มาก 0.17 8 14.18** 0.00

5 .  มีวธีิการสื่อสารวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ วธีิการท างานใหม่ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 4.41 0.71 มาก 3.43 0.74 ปานกลาง 0.29 2 20.81** 0.00

6 .  ถ่ายทอดประสบการณ์กบัผู้ อ่ืนเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 4.51 0.63 มากที่สดุ 3.68 0.72 มาก 0.23 7 17.98** 0.00

7 .  เข้าใจวสิยัทศัน์ นโยบาย เป้าหมายของบริษัทเป็นอยา่งดี 4.55 0.62 มากที่สดุ 3.63 0.71 มาก 0.25 5 20.01** 0.00

8 .  สามารถน าวสิยัทศัน์ นโยบาย มาปฏิบตัใิห้เกิดผลส าเร็จ 4.57 0.60 มากที่สดุ 3.47 0.73 ปานกลาง 0.32 1 23.01** 0.00

9 .  คดินอกกรอบคดิอยา่งแตกตา่ง อยา่งไม่เป็นไปตามแบบแผน 

 เพ่ือสร้างมมุมองใหม่ๆ ในสิ่งที่ไม่เคยมีในบริษัทมาก่อน

4.40 0.71 มาก 3.43 0.80 ปานกลาง 0.28 3 20.23** 0.00

10 .  สามารถเพ่ิมพูนความคดิตอ่ยอดในงานที่ท าอยู่ให้ดยีิ่งขึน้ 4.51 0.62 มากที่สดุ 3.60 0.69 มาก 0.25 5 20.48** 0.00

11 .  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่เสมอ 4.62 0.58 มากที่สดุ 3.73 0.67 มาก 0.24 6 20.69** 0.00

12 .  ลงมือปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 4.61 0.58 มากที่สดุ 3.72 0.66 มาก 0.24 6 20.34** 0.00

13 .  สนับสนนุให้เกิดบรรยากาศการริเร่ิมสิ่งใหม่ 4.50 0.63 มาก 3.66 0.71 มาก 0.23 7 19.21** 0.00

14 .  น าความรู้มาปรับใช้ในการท างานให้ดขีึน้ 4.58 0.57 มากที่สดุ 3.66 0.71 มาก 0.23 7 19.70** 0.00

15 .  น าเคร่ืองมือมาปรับใช้ในการท างานให้ดขีึน้ 4.49 0.67 มาก 3.56 0.65 มาก 0.26 4 20.62** 0.00

16 .  น าระบบการท างาน มาปรับใช้ในการท างานให้ดขีึน้ 4.49 0.68 มาก 3.57 0.68 มาก 0.26 4 19.46** 0.00

sig.

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่

แนวทางการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ

ของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นอยู่

PNIModified

ล าดบัความส าคัญ

 ความต้องการ

จ าเป็น

t

 

ตารางที่  2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปรแบบไม่อิสระต่อกัน การแปลผลการจัดระดับความต้องการ   
        จ าเป็นของคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
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M S.D. การแปลผล M S.D. การแปลผล

4.65 0.54 มากที่สุด 3.86 0.71 มาก 0.21 2 23.65** 0.00

1 .  ให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของลกูค้าและผู้ มีสว่นได้เสยี 4.68 0.54 มากที่สดุ 3.86 0.68 มาก 0.21 3 18.70** 0.00

2 .  เข้าใจความต้องการของลกูค้าและผู้ มีสว่นได้เสยี 4.61 0.60 มากที่สดุ 3.76 0.77 มาก 0.23 1 19.20** 0.00

3 .  บริการผู้ อ่ืนด้วยความเตม็ใจ สภุาพ ยิม้แย้มแจม่ใส 4.66 0.51 มากที่สดุ 3.96 0.74 มาก 0.18 6 15.55** 0.00

4 .  ตัง้ใจท างานอยา่งรวดเร็ว 4.63 0.55 มากที่สดุ 3.86 0.67 มาก 0.20 4 17.99** 0.00

5 .  สง่มอบสนิค้าหรือบริการที่มีคณุภาพ 4.69 0.50 มากที่สดุ 3.81 0.70 มาก 0.23 1 20.38** 0.00

6 .  ค านึงถึงความไว้วางใจและความเช่ือมั่นของลกูค้าและผู้ มีสว่นได้เสยี

 เป็นสิ่งส าคญั
4.64 0.53 มากที่สดุ 3.92 0.71 มาก 0.18 6 16.37** 0.00

7 .  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

 ลกูค้า 4.61 0.58 มากที่สดุ 3.80 0.68 มาก 0.21 3 18.00** 0.00

8 .  รีบแก้ไขปัญหาให้ลกูค้าหรือผู้ มีสว่นได้เสยีทนัเวลาที่ลกูค้าต้องการ 4.66 0.52 มากที่สดุ 3.81 0.72 มาก 0.22 2 18.64** 0.00

9 .  กระตอืรือร้นที่จะสง่มอบงานที่มีคณุภาพให้ลกูค้าทกุครัง้ 4.71 0.50 มากที่สดุ 3.95 0.70 มาก 0.19 5 17.33** 0.00

4.67 0.54 มากที่สุด 4.00 0.73 มาก 0.17 5 20.21** 0.00

1 .  ยดึถือค าวา่ "สิ่งที่ก าหนดไว้ให้ปฏิบตัติาม" ตามนโยบายของบริษัท 4.71 0.53 มากที่สดุ 4.03 0.67 มาก 0.17 3 17.34** 0.00

2 .  มีทศันคตทิี่ดตีอ่กฎระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัท 4.68 0.53 มากที่สดุ 4.02 0.75 มาก 0.16 4 15.60** 0.00

3 .  เลง็เห็นประโยชน์ของการปฏิบตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัท 4.65 0.55 มากที่สดุ 4.00 0.75 มาก 0.16 4 15.63** 0.00

4 .  รู้หน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบตังิานโดยไม่ต้องรอค าสัง่ 4.66 0.53 มากที่สดุ 4.04 0.69 มาก 0.15 5 14.36** 0.00

5 .  รู้กฎระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัท 4.63 0.59 มากที่สดุ 3.96 0.72 มาก 0.17 3 16.33** 0.00

6 .  ปฏิบตัติามกฎระเบยีบตา่งๆ ของบริษัทเป็นอยา่งดี 4.67 0.53 มากที่สดุ 3.96 0.76 มาก 0.18 2 17.49** 0.00

7 .  มาท างานตรงตอ่เวลา 4.74 0.51 มากที่สดุ 4.15 0.77 มาก 0.14 6 14.10** 0.00

8 .  เป็นตวัอยา่งที่ดใีห้กบัผู้ อ่ืนกระท าตาม 4.66 0.56 มากที่สดุ 3.86 0.73 มาก 0.21 1 18.15** 0.00

มีวินัยทั่วหน้า

sig.

ใส่ใจลูกค้า

แนวทางการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ

ของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นอยู่

PNIModified

ล าดบัความส าคัญ

 ความต้องการ

จ าเป็น

t
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M S.D. การแปลผล M S.D. การแปลผล

4.57 0.59 มากที่สุด 3.85 0.70 มาก 0.19 4 21.31** 0.00

1 .  เข้าใจความรู้สกึของเพ่ือนร่วมงาน 4.50 0.60 มาก 3.78 0.68 มาก 0.19 3 17.32** 0.00

2 .  ยอมรับความแตกตา่งและความสามารถของเพ่ือนร่วมงานแตล่ะคนได้ 4.50 0.61 มาก 3.83 0.66 มาก 0.18 4 15.64** 0.00

3 .  เลอืกใช้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงานแตล่ะคนได้ 4.51 0.59 มากที่สดุ 3.70 0.71 มาก 0.22 1 18.27** 0.00

4 .  เลอืกบคุลากรในทีมตามความสามารถให้เหมาะสมกบังานที่มอบหมาย 4.55 0.60 มากที่สดุ 3.74 0.71 มาก 0.22 1 18.58** 0.00

5 .  เห็นความส าคญัในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการท างาน 4.61 0.58 มากที่สดุ 3.90 0.74 มาก 0.18 4 16.15** 0.00

6 .  เห็นความส าคญัในการพัฒนาบคุลากรในทีมให้มีความสามารถใน

 การท างาน
4.64 0.57 มากที่สดุ 3.94 0.75 มาก 0.18 4 15.22** 0.00

7 .  ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ในบริษัท 4.60 0.57 มากที่สดุ 3.99 0.68 มาก 0.15 6 14.29** 0.00

8 .  สนับสนนุให้เกิดการท างานร่วมกนัในทีม 4.60 0.59 มากที่สดุ 3.96 0.68 มาก 0.16 5 15.15** 0.00

9 .  ท าหน้าที่ประสานการท างานร่วมกนัในทีมอยา่งเป็นระบบ 4.56 0.60 มากที่สดุ 3.86 0.69 มาก 0.18 4 16.17** 0.00

10 .  สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมอยู่เสมอ 4.60 0.59 มากที่สดุ 3.82 0.69 มาก 0.20 2 17.53** 0.00

4.66 0.58 มากที่สุด 3.98 0.74 มาก 0.17 5 19.96** 0.00

1 .  หลกีเลี่ยงผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึน้ระหวา่งท่านกบัผู้ อ่ืน 4.61 0.69 มากที่สดุ 4.02 0.84 มาก 0.15 5 13.64** 0.00

2 .  ท างานอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 4.78 0.51 มากที่สดุ 4.33 0.76 มาก 0.10 6 11.49** 0.00

3 .  คดิหาทางป้องกนัปัญหาที่กระทบกบังานในหน่วยงานที่ท่าน

 รับผิดชอบอยู่
4.62 0.58 มากที่สดุ 3.89 0.73 มาก 0.19 4 16.58** 0.00

4 .  รับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหาที่กระทบกบังานในหน่วยงาน 4.66 0.55 มากที่สดุ 4.04 0.75 มาก 0.15 5 14.12** 0.00

5 .  ท างานบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดอยา่งมีคณุภาพ 4.64 0.58 มากที่สดุ 3.80 0.71 มาก 0.22 2 18.23** 0.00

6 .  สง่มอบงานให้ผู้ อ่ืนตรงเวลา 4.67 0.57 มากที่สดุ 3.77 0.71 มาก 0.24 1 20.81** 0.00

7 .  ท างานส าเร็จตามที่ท่านรับปากกบัผู้ อ่ืนโดยไม่บดิพลิว้บา่ยเบี่ยง 4.64 0.58 มากที่สดุ 3.86 0.71 มาก 0.20 3 18.37** 0.00

8 .  รับผิดชอบเม่ือเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่โยนความผิดให้คนอ่ืน 4.65 0.60 มากที่สดุ 4.04 0.75 มาก 0.15 5 13.71** 0.00

9 .  แบง่ปันผลงานและความช่ืนชมยินดกีบัผู้ ร่วมงาน เม่ืองานประสบ 4.64 0.57 มากที่สดุ 4.07 0.71 มาก 0.15 5 13.72** 0.00

พัฒนาทมี

ท างานรับผิดชอบ

sig.

แนวทางการพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ

ของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นอยู่

PNIModified

ล าดบัความส าคัญ

 ความต้องการ

จ าเป็น

t
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อภิปรายผล 
คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ 

แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ 16 ตัว (2) ด้านใส่ใจลูกค้า 9 ตัว (3) ด้านมีวินัยทั่วหน้า 8 ตัว (4) ด้านพัฒนาทีม 10 ตัว (5) ด้าน
ท างานรับผิดชอบ 9 ตัว และ (6) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ 6 ตัว ซึ่งล าดับความต้องการจ าเป็นของ
คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
(PNImodified =0.23) (2) ด้ าน ใส่ ใจลู ก ค้ า  (PNImodified=0.21) (3) ด้ าน รอบ คอบ เรื่ อ งคุณ ภ าพ 
(PNImodified=0.20) (4) ด้านพัฒนาทีม (PNImodified=0.19) (5) ด้านมีวินัยทั่วหน้า (PNImodified=0.17) 
และ (6) ด้านท างานรับผิดชอบ (PNImodified=0.17)  

จากการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดความเป็นผู้น าที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยพบว่าการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการทั้งหมด ดังที่ Charles 
Conrad  และ Marshall Scott Poole (1998) ได้กล่าวถึงเรื่องความส าคัญของเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ 
Strategic Organizational Communication ว่า “...ในบรรดาการวางแผนกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะมีผู้
เสนอแนวคิดไว้มากมาย แต่ Henri Fayol เป็นผู้กล่าวว่าในองค์ประกอบของการจัดการ สี่ในห้า
กิจกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งสิ้น...” (Conrad  & Poole , 1998) ทั้งนี้แม้ว่าปัจจุบัน
แนวคิดของการบริหารจัดการจะเปลี่ยนมาเป็นการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่  (Modern 
Management) แต่การสื่อสารก็ยั งคงมีความส าคัญอยู่ เช่น เดิม เห็นได้จากแนวคิดผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ที่ยังคงใช้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในองค์การ ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, 
การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการทั้งสิ้น การที่องค์การหนึ่งต้องการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์การจึงต้องวางแผนด าเนินการวิจัยเพ่ือค้นหาวัฒนธรรมองค์การก่อนอันดับแรก แล้ว
จึงค้นหาคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ด้วยวิธีการทาง
สถิติ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้ PNImodified  กระบวนการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้การวิจัยในหลาย
ลักษณะวิธี (Method) เพ่ือน าแนวคิดที่มีความเป็นนามธรรม (Abstract) ไปสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม (Concrete) ในที่สุด       

 
ข้อเสนอแนะ  

1. การวิจัยในระยะที่ 3 เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยผู้บริหารประเมินตัวเอง ท า
ให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่รอบด้าน ควรใช้เทคนิคประเมิน 360 องศา มาใช้ในการประเมินผู้บริหารด้วย 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยช่วงแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหา
วัฒนธรรมองค์การฯ จากนั้นจึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือค้นหาความต้องการจ าเป็นของคุณลักษณะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การฯ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงอาจท าการ 

วิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงอาจจะสามารถศึกษาต่อยอดในเรื่องการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2  
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3. นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาวิจัยในเชิงพยากรณ์ในด้านปัจจัยที่ส่งผลถึงความเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การฯ โดยก าหนดให้มีตัวแปรที่สามารถวัดได้ เช่น 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับวัฒนธรรมองค์การฯ 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ปิยะวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ ประธานกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.บ ารุง สาริบุตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตาม
แนวพระพุทธศาสนา ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 ที่ เรียนรายวิชา 
ภาคปฏิบัติ : การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 จ านวน 66 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนา ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังการเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ (t = 12.718)  2) การศึกษาข้อคิดเห็นและเสนอแนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นชื่นชมต่อโครงการ  ว่าเป็นโครงการที่พัฒนาจิตใจให้มีสติ ท าให้จิตใจสงบ จิตใจมีสมาธิมากขึ้น 
เกิดความสงบสุขภายในจิตใจมากขึ้นกว่าเดิม และกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นเพ่ือการพัฒนาต่อ
โครงการ ว่า ควรปรับระยะเวลาการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในช่วง 2-3 วันแรกให้มีจ านวนลดลง และ
ปรับเพ่ิมเวลาให้มากขึ้นในวันต่อไป เพ่ือผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีเวลาปรับตัว และควรเพ่ิมช่วงเวลา
สนทนาสอบถามอารมณ์จากประสบการณ์การฝึกสมาธิ  

 
ABSTRACT 

The research aimed to 1) compare learning achievement of Practice of 
Buddhist Meditation Course by comparing the achievement before joining the 
project, and after joining the project and 2) study the comments and suggestions 
regarding teaching and learning management. The samples are 66 students of B.A. 
degree, who learned Practice  of  Buddhist  Meditation Course in 2nd Semester/2013. 
The tools of the research are questionnaire and formal interview. The statistics are 
mean ( X ), Standard Deviation (SD) and Paired Samples t-test 
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 The results of the research are as follows:  1) learning achievement before 
and after participating in project of Practice  of  Buddhist  Meditation Course can vary 
significantly by 0.05. Learning achievement after joining the project is higher than 
before joining the project (t = 12.718), 2) for the study of the comment and 
suggestion, the samples show the comments appreciated the project that it 
develops their minds to concentrate more, and helps them get inner peace more 
than ever before. There are comments for development the project given by 
samples that should adapt to sitting meditation and walking meditation (chongkrom) 
during the first 2-3 days, with the number of drops and add more time to the 
following days for adjust of the participants, and the discussion period should be 
added to query the mood from the meditation experience. 
 
ค าส าคัญ    
 ผลสัมฤทธิ์การเรียน การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
ความส าคัญของปัญหา 

นักศึกษา คือเยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของชาติ การพัฒนานักศึกษาคือเยาวชนนอกจากจะ
ให้เป็นคนเก่ง สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้แล้ว  สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาให้เป็น
คนดี สอดคล้องกับหลักการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยไว้ว่า “เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข”  (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) แนวทางการพัฒนา
ให้เป็นคนดีนั้นมีหลายแนวทาง แนวทางหนึ่งที่มีประวัติและพัฒนาการมายาวนานคือแนวทางการ
พัฒนาคนให้เป็นคนดีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 
 เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ ของการพัฒนาเยาวชนให้ เป็นคนดีตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและพระพุทธศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา 
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า “คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นองค์ประกอบจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจค า
สอนในศาสนาเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง    
ผู้อ่ืน ประเทศชาติ และโลก” จากปรัชญานี้ จะเห็นได้ว่า สมรรถนะหลักของหลักสูตรคือการสร้าง
เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน าไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งก็หมายความว่า
หลักสูตรให้ความส าคัญต่อการสร้างคนดี 

ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ จึงให้ความส าคัญกับวิธีสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่
นักศึกษาในฐานะเยาวชนอันเป็นความหวังของชาติ โดยบรรจุรายวิชาภาคปฏิบัติ : การปฏิบัติสมาธิ
ตามแนวพระพุทธศาสนา ไว้ในหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ จึงประสงค์จะศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
การฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้น าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุธศาสนาหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุธศาสนา ในภาค
การศึกษาที่ 2/2556 ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ  

2. ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโครงการ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมกับการวิจัย       
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จ านวน
ทั้งหมด 80 คน  ที่เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา (ศศศศ 318) ในภาค
การศึกษาที่ 2/2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากประสบการณ์ในการสอน
รายวิชานี้ในระยะ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และผ่านการปรับปรุงแก้ไขโดยทีมวิจัยของวิทยาลัย       
จึงน าไปใช้ในการสอบถาม และสัมภาษณ์ แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน      
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียน และตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ  แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 80 คน ได้รับ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลกลับมาจ านวน 66 ชุด คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 66 คน หรือ
ร้อยละ 82 จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 80 คน และได้เลือกสัมภาษณ์นักศึกษาอีก 10 คนที่เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกวันและทุกกิจกรรม จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 66 คน สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples t-test 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค าตอบของค าถามแบบ
ปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired Samples t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพระพุธศาสนา ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วม
โครงการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา การประเมินระดับผลสัมฤทธิ์มีดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 –5.00 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิฯ ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 –4.50 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิฯ ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 –3.50 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิฯ ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 –2.50 หมายถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิฯ ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิฯ ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุธศาสนา ในภาค 

การศึกษาที่ 2/2556 ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า 
  

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว พระพุธศาสนา 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2556 ก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

ตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ ์
ก่อน เข้าร่วมโครงการ/ 

n = 66 
หลัง เข้าร่วมโครงการ/  

n = 66 
X  S.D. X  S.D. 

การติดตามดูรู้ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรู้สึก ความคิด 
และธรรม คือ หลักปฏิบัติตามแนวสติปฏัฐาน 4 

2.79 
 

0.85 
 

3.88 
 

0.71 

การฝึกสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติ เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตาม 
แบบกายานปุัสสนาในสติปัฏฐาน 4 

3.03 
 

0.99 
 

3.92 0.68 
 

เข้าใจและมั่นใจในวิธีการปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนามากขึ้น 3.39 0.85 4.31 0.72 

ท่านไม่มีความวิตกกังวล ไม่เป็นห่วงเร่ืองต่าง ๆ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ 

3.06 
 

1.10 
 

3.70 
 

0.92 
 

จิตใจมีสมาธิ แน่วแน่ มากขึ้น 3.00 0.84 4.03 0.72 

สามารถตามรู้เท่าทันความคิดตนเองมากขึ้น 3.08 0.81 4.06 0.68 
ถึงแม้จะไม่เล่น เท่ียว แบบเดิม แตก่็มีความสงบ สุข แบบเรียบง่ายได้ 3.26 0.95 4.14 0.74 
มีความเข้าใจเพื่อน ๆ มากขึ้น 3.45 0.72 4.21 0.66 
ได้พูดคุยกับเพื่อนอย่างจริงจังมากขึ้น 3.41 0.94 4.08 0.95 
มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ด ีเช่น เครียด โกรธ  ลดลง 3.39 0.83 4.15 0.86 

บันทึกสิ่งที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้อย่างสม่ าเสมอ 3.21 1.00 4.33 0.70 
การท าความสะอาดสถานที่ ท าให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ  
แต่มีความสุขลึก ๆ 

3.59 0.96 4.42 0.65 

ท ากิจกรรมจิตอาสาโดยความกระตือรือร้นเต็มใจ 3.80 0.80 4.44 0.70 
หลังจากได้เรียนรู้ทฤษฎีในหลักสูตรแล้วมาเรียนภาคปฏิบัติโดยการเรียนรู้
จากภายในตนเอง ท าให้พบความนิ่ง สงบ รู้เท่าทันใจตนเองมากขึ้น 

3.26 
 

0.84 
 

4.14 
 

0.82 
 

เมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วท่านรู้สึกเข้าใจ รัก และมองในแง่ดีของเพื่อน ๆ 
และผู้อื่น 

3.52 
 

0.76 
 

4.02 
 

0.86 
 

ในช่วงสองสามวันสุดท้ายเวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม จิตใจท่าน 
เป็นสมาธิไวขึ้นกว่าวันแรก ๆ 

3.30 
 

0.99 
 

4.20 
 

0.86 
 

บางครั้งในขณะเดินเล่น หรือท ากิจกรรมจิตอาสา  
จิตใจของท่านก็สามารถตามรู้ลมหายใจและเป็นสมาธิ 

2.94 1.06 3.79 0.98 

โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดี ๆ มปีระโยชน ์ 3.29 3.92 4.33 0.77 
ก่อนเข้าร่วมท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดี ๆ จากโครงการนี้ไปใช้ 
ในชีวิตต่อไป และหลังเข้าร่วม จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.47 0.91 4.44 0.80 

คะแนนค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนรู้ 
โดยเทียบก่อนและหลัง การเข้าร่วมโครงการ 

X = 3.28,  
S.D. =0.53 

ระดับปานกลาง 

X =  4.14,  
S.D. =0.44 
ระดับมาก 

t =12.718, df = 65, Sig. (2-tailed) = 0.000 
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จากตารางที่  1 อธิบายได้ว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิ         
ตามแนวพระพุธศาสนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ก่อนเข้าร่วมโครงการ และหลังเข้าร่วมโครงการ 
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการเข้า
ร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (t = 12.718) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเป็นรายข้อ พบ
รายละเอียดดังนี้ 

การติดตามดูหรือรู้ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรู้สึก ความคิด และธรรม คือ หลัก
ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X =2.79, S.D. = 0.85 
อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง 
เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.88, S.D. =0.71 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
ปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

การฝึกสมาธิด้วยวิธีอานาปานสติ เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแบบกายานุปัสสนาในสติปัฏฐาน 4  
พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.03, S.D. = 0.99 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.92, S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก 

เข้าใจและมั่นใจในวิธีการปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนามากข้ึน พบว่า ก่อน เข้าร่วม
โครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.39, S.D. = 0.85 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.31, 
S.D. = 0.68 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

ไม่มีความวิตกกังวลไม่เป็นห่วงเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ พบว่า ก่อน เข้า
ร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.06, S.D. = 1.10 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
ปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
3.70, S.D. = 0.92 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ในช่วง 4 วันสุดท้าย ข้าพเจ้ามีความ
ตั้งใจปฏิบัติอย่างมาก จึงท าให้สติ สมาธิค่อนข้างดี จิตใจปลอดโปร่ง มีความวิริยะอยากปฏิบัติให้มากข้ึน ๆ 
แต่ละช่วง มีความสุขใจที่ได้ปฏิบัติ” และ “มีความรู้สึกไม่พอใจบ้าง แต่ก็สามารถก าหนด และค่อย ๆ 
ปรับความเข้าใจเรียนรู้ผู้อ่ืนได้ มีอารมณ์เป็นไปในทางท่ีดีมากขึ้นทุกวัน”  

จิตใจมีสมาธิแน่วแน่มากขึ้น พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.00, 
S.D. = 0.84 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับ  
ปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.03, S.D. = 0.72 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ว่า “สิ่งที่จับความรู้สึกได้สิ่งแรกคือการอยู่กับปัจจุบันขณะจิต ได้อยู่กับตนเองมากขึ้น     
สงบเย็น ได้วางความคิด  วางความกังวล  วางอดีตและอนาคต ได้ยินเสียงของลมหายใจตัวเองจนสงบ 
หยุดความคิดทั้งหลายได้ จนรู้สึกดีและมีความสุข มีใจที่ เบาสบายและสงบเย็น” และ “ในช่วง 4 วัน
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สุดท้าย ข้าพเจ้ามีความตั้งใจปฏิบัติอย่างมาก จึงท าให้สติ สมาธิค่อนข้างดี จิตใจปลอดโปร่ง            
มีความวิริยะอยากปฏิบัติให้มากขึ้น ๆ แต่ละช่วง มีความสุขใจที่ได้ปฏิบัติ”   

สามารถตามรู้เท่าทันความคิดตนเองมากขึ้น  พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.08, S.D. = 0.81 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.06, S.D. = 0.69 
อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “เมื่อปฏิบัติธรรม ความรู้สึกที่สัมผัสได้แล้วพบว่าทั้งในเวลา    
ที่ปฏิบัติ จิตใจของเรานิ่งมากขึ้น  ได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้น  หยุดความกังวล หยุดความฟุ้งซ่าน    
จิตใจเป็นสุข จากที่แต่ก่อนเราต้องคิดและอยู่กับสิ่งอ่ืน ๆ รอบตัวตลอดเวลา จนลืมที่จะสนใจตัวเอง       
เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเบาบาง และสงบเย็น จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเลย  มีแต่ความรู้สึก
ที่ดี และสงบเกิดข้ึน”  

 ถึงแม้จะไม่เล่นและ เที่ยว แบบเดิม แต่ก็มีความสงบ สุข แบบเรียบง่ายได้ พบว่า ก่อน เข้า
ร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.26, S.D. = 0.95 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
ปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.14, S.D. = 0.74 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับมาก  สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “ประทับใจกิจกรรมการฝึกสมาธิ
แบบอานาปานสติ และการฝึกจิตฝึกสมาธิ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมาก และไม่ค่อยได้มีโอกาสท าบ่อย ๆ  
เมื่อได้มาท า ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย ก็ท าให้ใจสงบเย็นลงอย่างรวดเร็ว  สิ่งที่ประทับใจมาก
คือ  การอยู่กับปัจจุบันขณะจิต ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งสายน้ าฉ่ าเย็น ท าให้ใจสบายและสงบเย็น  
เมื่อได้มาอยู่กับลมหายใจก็เป็นบทเรียนที่สอนและเตือนให้เรารักลมหายใจ  ให้อ่อนโยนกับลมหายใจ 
ก็เหมือนเราอ่อนโยนกับตัวเอง และแน่นอนถ้าเราเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองก็สามารถอ่อนโยนกับ
คนอ่ืน ๆ ได”้  

มีความเข้าใจเพ่ือน ๆ มากขึ้น พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.45, 
S.D. = 0.72 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปาน
กลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.21, S.D. = 0.66 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ว่า  “จากที่ได้สังเกตพบ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มีความอบอุ่นมากขึ้น 
เพราะขณะฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดโครงการแล้ว มีอาจารย์ร่วมฝึกด้วยและคอยช่วยแนะน าข้าง ๆ เสมอ 
ท าให้ลูกศิษย์อุ่นใจและมีความกระตือรือร้นในการฝึกมากยิ่งขึ้น”  และ “รู้สึกสนิทสนมกับเพ่ือนและ
อาจารย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีเวลาพูดคุยและท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน เช่น เดินจงกรม 
นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย เป็นต้น”  

ได้พูดคุยกับเพ่ือนอย่างจริงจังมากขึ้น พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
3.41, S.D. = 0.94 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.08, S.D. = 0.95 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องการการให้
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สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “หลังจากได้เขาร่วมโครงการแล้วประทับใจกิจกรรมเข้าร่วมกลุ่มกับเพ่ือน 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองชีวิตต่าง ๆ ของเพ่ือน ที่มีมุมมองในการคิดแตกต่างกัน น ามาคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้เราเข้าใจผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  

มีวิธีคิดในการจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น เครียด โกรธ ลดลง  พบว่า ก่อน เข้าร่วม
โครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.39, S.D. = 0.83 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X =4.15, 
S.D. = 0.86 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  “มีความรู้สึกไม่พอใจบ้าง แต่ก็สามารถก าหนด
และค่อย ๆ ปรับความเข้าใจเรียนรู้ผู้อื่นได้ มีอารมณเ์ป็นไปในทางที่ดีมากข้ึนทุกวัน”  และ “ รู้สึกว่าเรานั้น
สามารถระงับอารมณ์ของเราได้มากขึ้น มองเห็นในสิ่งที่เกิดแล้วสามารถคิดตามได้ว่าเหตุปัจจัยเกิด
มาจากอะไร แล้วเราควรท าอย่างไรต่อไป”  

เห็นประโยชน์จากการได้บันทึกสิ่งที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ สม่ าเสมอเพราะท าให้เกิดสมาธิ 
มีวินัย พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.21, S.D. = 1.00 อยู่ ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วม
โครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. = 0.70 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า         
“ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เห็นถึงการควบคุมจิตใจของตนเองได้ดีมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้อาจ
ปล่อยหรือละเลยต่อการท าสมาธิหรือปฏิบัติ แตพ่อได้ท าก็สามารถท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจได้ดี”  

การท าความสะอาดสถานที่ ท าให้รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท าสิ่งเล็ก ๆ  น้อย แต่มีความสุขลึก ๆ 
พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.59, S.D. = 0.96 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.42, S.D. = 0.65 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก  

ท ากิจกรรมจิตอาสาโดยความกระตือรือร้น เต็มใจ พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.80, S.D. = 0.80 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.44, S.D. = 0.65 อยู่ใน
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  

หลังจากได้เรียนรู้ทฤษฎีในหลักสูตรแล้วมาเรียนภาคปฏิบัติโดยการเรียนรู้จากภายในตนเอง 
ท าให้พบความนิ่ง สงบ รู้เท่าทันใจตนเองมากขึ้น พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
3.26, S.D.= 0.84 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับ
ปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.14, S.D. = 0.82 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ว่า “เป็นคนนิ่งมากพอเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่หลงระเริง หรือเป็นทุกข์
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จนเกินไป” และ  “มีความรู้สึกหลังจากได้ปฏิบัติสมาธิแล้ว จิตใจสงบนิ่ง มั่นคงไม่คิดเรื่องต่าง ๆ นา ๆ 
เมื่อมีสิ่งใดมากระทบจิตใจเราสามารถตัดสิ่งนั้นออกไปได้ รู้สึกปลอดโปร่ง สบายและ  มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย”  

เมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วท่านรู้สึกเข้าใจ รัก และมองในแง่ดีของเพื่อน ๆ และผู้อ่ืน พบว่า 
ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.52, S.D. = 0.76 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียน
รายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 
4.02, S.D. = 0.86 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
ระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ได้เรียน
ร่วมชั้นกับเพ่ือนๆนักศึกษา แต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเพ่ือนร่วมชั้นครบทุกคน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พอ
มาเข้าร่วมโครงการนี้ ท าให้เราได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  เพราะได้
พูดคุยด้วย ได้กินข้าวด้วยกัน ใช้เวลาร่วมกันมากข้ึน จากความรู้สึกท่ีเราเคยมองเขาเปลี่ยนไป เมื่อเรา
ได้รู้จักเพ่ือนของเรามากขึ้น เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเป็นแง่บวกและเปิดใจต่อเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเราสัมผัสได้”   

ในช่วงสองสามวันสุดท้ายเวลานั่งสมาธิ เดินจงกรม จิตใจท่านเป็นสมาธิไวขึ้นกว่าวันแรก ๆ 
พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.30, S.D. = 0.99 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 4.20, S.D. = 0.86 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “มีความรู้สึกหลังจาก
ได้ปฏิบัติสมาธิแล้ว จิตใจสงบนิ่ง มั่นคงไม่คิดเรื่องต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งใดมากระทบจิตใจเราสามารถตัดสิ่ง
นั้นออกไปได้ รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายและมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย”  

บางครั้งในขณะเดินเล่น หรือท ากิจกรรมจิตอาสา จิตใจของท่านก็สามารถตามรู้ลมหายใจ
และเป็นสมาธิ พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 2.94, S.D. = 1.06 อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วม
โครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 3.79, S.D. = 0.98 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติ
สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก  สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “จิตใจ
สงบนิ่ง มีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัว มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน มีความจ าได้นานขึ้น”  

โดยภาพรวมท่านได้ประสบการณ์ดี ๆ มีประโยชน์ พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.29, S.D. = 0.92 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.33, S.D. =0.77 อยู่
ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “รู้สึกดีขึ้น พัฒนาขึ้น ก็เพราะว่าไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่า
การที่ตัวเองมีจิตที่สงบ ไม่ได้ต้องการสร้างกรรมใดที่จะส่งผลกรรมให้เกิดขึ้นอีก ยิ่งสงบก็ยิ่งเย็น ยิ่งพัฒนา 
และเป็นภูมิคุ้มกันทางใจได้อย่างดี”  

ก่อนเข้าร่วมท่านคาดหวังน าประสบการณ์ดี ๆ จากโครงนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตต่อไป และ
หลังเข้าร่วมโครงการจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย X = 3.47, S.D. = 0.91 อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนว
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พระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนค่าเฉลี่ย X = 4.44, S.D. = 0.80 
อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก สอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตคือ การฝึกจิตให้สงบ
และสามารถเข้าใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราและรู้วิธีการที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในท่ามกลางสังคมที่วุ่นวาย ฝึกเป็นคนที่มีความอดทนต่ออุปสรรค 
และอ่ืน ๆ เหตุผลที่มองว่าการฝึกจิตฝึกเข้าใจอารมณ์ของตนเองก็เพราะว่า มันสามารถใช้ได้จริงเมื่อ
เราไปอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นที่ท างาน การแก้ปัญหา และอ่ืน ๆ”  

2. ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโครงการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นการฝึกพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้มีความอดทน  อดกลั้น มีสติ มีสมาธิ รู้เท่าทันความคิดของตนเอง อีกทั้งเข้าใจผู้อ่ืนมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไป  ในด้าน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอให้มีกิจกรรมช่วงสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมีช่วงสอบอารมณ์มากขึ้น อยากให้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านฝึกสมาธิและเป็นที่รู้จักในสังคม 
และควรเริ่มชั่วโมงส าหรับการปฏิบัติสมาธิจากน้อยไปมากเพ่ือปรับสภาพให้มีความพร้อม 
 
อภิปรายผล  
 โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาโดยเทียบ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อน เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียน
รายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับปานกลาง หลัง เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาระดับมาก   สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง “ผลของการฝึกอานาปานสติต่อความสงบ ความหมายและความมุ่งหวังในชีวิตและความจริงแท้
ของผู้เริ่มฝึกในโครงการอานาปานสติภาวนาประจ าเดือน ณ ธรรมาศรมนานาชาติ ” ของพรเทพ     
รุ่งคุณากร ซึ่งพบว่า  ระยะหลังการทดลอง กลุ่มผู้เริ่มฝึกท่ีฝึกอานาปานสติมีระดับความสงบและระดับ
ความจริงแท้ สูงขึ้นกว่าระยะก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในระยะหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับความสงบ และระดับความจริงแท้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (พรเทพ รุ่งคุณากร, 2542) สอดคล้องกับงานวิจัยของบัวครอง ชัยปราบ เรื่อง 
“การศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
แบบโมเดลซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ” ที่พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ได้แก่พัฒนาการพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนหลังการปฏิบัติ           
อานาปานสติ ด้านการตอบแทนพระคุณต่อบิดามารดา การให้อภัยผู้อื่น ความส ารวมในกิริยามารยาท 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเสพสิ่งเสพติด (บัวครอง ชัยปราบ, 2553) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง “ผลของการฝึกสมาธิ (วิปัสสนากัมมัฏฐาน) ต่อความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเอง การมองโลก 
ในแง่ดี และภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ” ของเสาวนีย์ พงผึ้งที่พบว่า ในกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ภาวะสุขภาพ การน าไฟฟ้าทางผิวหนัง 
อุณหภูมิปลายนิ้ว สูงกว่า ก่อนการทดลอง และ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิตต่ ากว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (เสาวนีย์ พงผึ้ง, 2543) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

 
 

55 

 ในการศึกษาข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเห็น
ชื่นชมต่อโครงการ ว่า เป็นโครงการที่พัฒนาจิตใจให้มีสติ สงบ มีสมาธิมากขึ้น เกิดความสงบสุขภายใน
จิตใจมากขึ้นกว่าเดิม ดังข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เช่น  “การปฏิบัติแบบนี้ดีมาก ท าให้มีสติดีขึ้น   
มีสมาธิมากขึ้น สงบมากขึ้น ท าให้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพ่ือน เป็น        
ปีสุดท้าย สนุกมาก” และ “ประทับใจการเข้าปฏิบัติธรรมมาก โดยตลอดใน 5 วันมาก็รู้สึกเห็นถึง
พัฒนาการของสภาพจิตใจของตนเองว่าดีขึ้นเป็นล าดับ ๆ เริ่มแรกมีความกังวล ฟุ้งซ่าน ภายหลัง      
ก็สงบ มีความสุข สบายใจ มีสติรู้เท่าทันตนเองมากขึ้น ประทับใจทุกกิจกรรม และอยากให้มีจัดทุก ๆ  ปี” 
กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นเพ่ือการพัฒนาต่อโครงการ ว่า ควรปรับระยะเวลาการนั่งสมาธิและเดิน
จงกรมในช่วง 2-3 วันแรกให้มีจ านวนลดลง และปรับเพ่ิมเวลาให้มากขึ้นในวันต่อไป เพ่ือผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้มีเวลาปรับตัว  ควรเพ่ิมช่วงเวลาสนทนาสอบถามอารมณ์จากประสบการณ์การฝึกสมาธิ 
ดังเช่นข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า “โดยภาพรวมของโครงการนี้ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจ กับการเข้าร่วม
กิจกรรม แต่กิจกรรมบางกิจกรรม เช่น สมาธิ จงกรม บางทีใช้เวลานานไป บางคนที่ไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน ก็ไม่สามารถท าได้ ควรปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือฝึกฝนทีละข้ัน ๆ ไม่ใช่ปฏิบัติทีเดียวอย่าง
ระดับสูง”   

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา สรุปเป็นข้อเสนอนะได้ ดังนี้ 
 1. ควรเรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญการสอนฝึกสมาธิและมีชื่อเสียงในสังคมเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการฝึกมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการฝึกสมาธิจากน้อยไปมากเพ่ือผู้เรียนจะได้มีเวลาในการ
ปรับตัว 
 3. ควรเพ่ิมช่วงเวลาสนทนาธรรมและฟังธรรมบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่รู้จักในสังคม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบ และการปรับตัวทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 

และด้านสังคม ของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีอายุ
ระหว่าง 20 – 40 ปี จ านวน 8 ราย โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

ผลการวิจัย พบว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในด้าน
ร่างกาย คือ พัฒนาการทางร่างกายของผู้ป่วยจะไม่เป็นไปตามวัย ตัวเหลือง ตาเหลือง ดั้งจมูกแบน 
โหนกแก้มสูง ท้องใหญ่ขึ้นเนื่องจากตับและม้ามโต และหางานท าได้ยาก ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้าน
ร่างกายโดยการ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง เลือกท างานที่เหมาะสมกับตนเอง ตกลงกับนายจ้าง
ในเรื่องของการลางานเพื่อไปพบแพทย์  หลังจากปรับตัวได้ ผู ้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายของตนเอง
แข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติมากขึ้น และมีอาชีพที่เหมาะสมกับร่างกาย
ของตนเอง ส่วนด้านจิตใจ ผลกระทบด้านจิตใจ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าเสียใจ รู้สึกโกรธตัวเอง เบื่อกับ
การรักษา และบางรายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านจิตใจ โดยการ นึกถึง
ค าพูดและก าลังใจจากบุคคลส าคัญ ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น มองสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบวก หลังจาก
ปรับตัวได้ ผู้ป่วยมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นไม่คิดมาก และสามารถยอมรับอยู่กับสิ่งที่ตนเองเป็นได้ ส่วนด้าน
สังคม ผลกระทบด้านสังคม คือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องอยู่แต่กับครอบครัว ไม่ชอบเข้าสังคม แตกต่าง
และแปลกแยกจากคนอ่ืน ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านสังคมโดยการ พูดคุยและมีเพ่ือนที่เป็นโรค
เดียวกัน เข้าชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ออกไปพบปะกับเพ่ือนฝูง หลังจากปรับตัวได้ ผู้ป่วยมี
เพ่ือนที่สนิทและเข้าใจ และชีวิตมีความสุขมากข้ึน 
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ABSTRACT 
The purpose of this qualitative study was to determine the effects of body, 

mental, and social adjustment of the thalassemia patients in early adulthood. The 
research tools were gathered by in-depth interview and non-participant observation. 
Total 8 participants aged between 20-40 years old were recruited by purposive 
sampling from the Thalassemia Association, King Chulalongkorn Memorial Hospital. 
 The results revealed that the thalassemia disease had physical, mental, and 
social effects to the patients. For physical effects, the patients presented abnormal 
growth, jaundice, flat bridge of nose, high cheekbone, and enlarged spleen and liver 
which influenced to difficulty in job acceptance. The patients’ physical adjustments 
were done by taking care of their physical health, selecting a suitable job, and making 
agreement with their employers about absence for doctor appointment. After those 
adjustments, the patients felt healthier like normal people and able to work in suitable 
jobs related to their physical conditions. For mental effects, the patients were sad, 
self-hatred, uninterested to treatment, and even unwanted to live anymore. The 
patients’ mental adjustments were reminding to word and encouragements from their 
companions, accepting themselves, and thinking positive. After improved adjustments, 
the patients had stable emotion, relief, and self-acceptance. For social aspects, the 
patients were family-dependent, less socializes, and feeling discriminated from other. 
The patients’ social adjustments were being socializes with other thalassemia patients 
and participating in the Thalassemia Association. After social adjustments, the patients 
had built-up strong friendships and more happiness. 
 
ค าส าคัญ 

การปรับตัว โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
 
ความส าคัญของปัญหา 

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังพันธุกรรมถ่ายทอดโดยยีนด้อย จากสถิติ
ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอยู่ร้อยละ 1 ของประชากร หรือประมาณ 
600,000 คน และประชากรไทยมียีนแฝง (Trait) ของโรคนี้มากถึงร้อยละ 35 - 40 อาการของผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีอาการซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเรื้อรัง จึงมีอาการ คือ ซีด 
เหลือง อ่อนเพลีย ท้องป่อง ม้ามและตับโต กระดูกใบหน้าเปลี่ยน จมูกแบน โหนกแก้มสูง กระดูกบาง
เปราะหักง่าย เจริญเติบโตไม่สมอายุ ในรายที่ซีดมากจ าเป็นต้องได้รับการให้เลือด (วรวรรณ ตันไพจิตร, 
2548) 

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาใด ๆ ที่จะให้ผลสมบูรณ์ในโรคโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งใน
การรักษาโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงปัญหาทางการด าเนินชีวิต 
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(บุญเชียร  ปานเสถียรกุล , 2546) ซึ่งภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยเฉพาะด้าน
ร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงจิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ป่วยอย่าง มากมายอีกด้วย 
(จารุวรรณ มานะสุรการ, 2544) และเมื่อผู้ป่วยก้าวเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะต้องมีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่หลายด้าน เนื่องจากในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด าเนินชีวิตของตนเองเพ่ิมมากขึ้น (ศรีธรรม  ธนะภูมิ , 2535) เป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการ
ปรับเปลี่ยนจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น บุคคลในวัยนี้จึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ได้แก่ ด้านการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือน ด้านการสร้างครอบครัว และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ (ศรีเรือน 
แก้วกังวาล, 2549) ส่งผลให้ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต้องปรับตัวมากกว่าบุคคลปกติ เนื่องจากความ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในหลาย ๆ  ด้าน โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย ผู้ป่วยโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียจะมีการเจริญเติบโตไม่สมอายุ กระดูกเปราะหักง่าย ท าให้เกิดข้อเสียเปรียบทาง
ร่างกาย ส่งผลให้โอกาสในการประกอบอาชีพและการท างานลดลง ด้านจิตใจ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีลักษณะเฉพาะของโรคที่แตกต่างไปจากบุคคลปกติ จึงท าให้ผู้ป่วยขาดความเชื่อมั่น 
และไม่มั่นใจในตนเอง ด้านสังคม ผู้ป่วยเรื้อรังมักจะมีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะแยกตัวออกจากสังคม ทั้งนี้
เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ความรู้สึกแต่ต่างหรือด้อยกว่าคนอ่ืน การมี
ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม ความต้องการการพักผ่อน ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล (จารุวรรณ 
มานะสุรการ, 2544) 

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในวัยเด็กและ
วัยรุ่น ผู้วิจัยพบว่ายังมีการศึกษาอยู่จ านวนน้อยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของ
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในเชิงลึกตามความคิดและความรู้สึกของผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะต้องมีการปรับตัวทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 
มากขึ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินชีวิตของตนเองเพ่ิมมากขึ้น และจากความเจ็บป่วย
ด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียท าให้ผู้ป่วยต้องปรับตัวมากกว่าบุคคลปกติ เพราะด้วยลักษณะต่าง  ๆ 
ของภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
(บ าเพ็ญจิต  แสงชาติ, 2543) ผลการศึกษาอาจจะเป็นแนวทางในการให้การช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาการปรับตัวของผู้ป่วยที่ปรับตัวได้น้อยหรือไม่สามารถปรับตัวได้ และอาจเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ผู้ใกล้ชิด และคนในสังคม ให้มีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมที่เ กิดขึ้น กับผู ้ป่ว ย โรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีอะไรบ้าง 

2. ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซี เมียวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น  มีการปรับตัวทางด้านร่างกาย  
ด้านจิตใจ และด้านสังคม อย่างไร 

3. หลังจากปรับตัว ไดร้่างกาย  จิตใจ  และสั งคมของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลกระทบและการปรับตัวทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ของผู้ป่วย 

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้ เลือกท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิควิธีการ 
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant 
Observation) เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ที่เป็น 
สมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส าหรับกรณีตัวอย่างที่ศึกษาผู้วิจัยได้ท า
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. การคัดเลือกผู้ป่วยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลผู้ดูแลเป็นผู้
คัดเลือกให้ เพราะแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลผู้ดูแลสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้มากกว่าผู้วิจัย โดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการคัดเลือกผู้ป่วยมี ดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี 
3.2 เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย หรือ เบต้าธาลัสซีเมีย

ฮีโมโกลบินอี และได้รับการรักษาโดยการให้เลือดและยาขับธาตุเหล็กควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง 
3.3 เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้ดีมาก จากความ

เจ็บป่วยจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่เกิดขึ้น โดยดูจาก การดูแลสุขภาพของตนเอง มีอารมณ์ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นประจ า 

4. ผู้ป่วยที่สมัครใจและยินดีเข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 8 ราย จากทั้งหมด 200 ราย
ซ่ึงเป็นเพศหญิงทั้งหมด เนื่องจากผู้ป่วยเพศชายไม่สะดวกในเรื่องของเวลา และจิตใจที่จะให้สัมภาษณ์ 
และบางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนด 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่งเป็นแนวค าถามในลักษณะปลายเปิด โดยผู้วิจัยได้น า
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแนวค าถามก่อนการ
น าไปใช้ ซึ่งได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขแนวค าถามให้มีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Validity for Qualitative Research) โดยได้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ป่วยใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน (Prolonged Engagement) ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจสภาพข้อเท็จจริงของสิ่งที่
ต้องการศึกษาทั้งบริบทแวดล้อม และเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง (Persistent Observation) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วได้ท าการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เพ่ือเป็นการยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องเป็นจริง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยเลือกเก็บในช่วงเวลาที่ต่างกัน และได้ตรวจสอบสามเส้าด้านด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี  คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกควบคู่ไปกับการสังเกต
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แบบไม่มีส่วนรวม และการบันทึกข้อความ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 

6. ผู้วิจัยได้ท าเรื่องขอเอกสารรับรองโครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูล  หลังจากที่
โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงท าการติดต่อกับฝ่ายการพยาบาล และชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพ่ือขอท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดย
ผู้วิจัยได้น าเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมในโครงการวิจัยให้ผู้ป่วยลงนามเมื่อสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

7. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยมี
ประสบการณ์การท างานที่มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และได้เข้าฝึกอบรมกับ
สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยมี
อาสาสมัครท าหน้าที่รับฟังและเป็นเพ่ือนพูดคุยกับผู้ที่มีความทุกข์ ความไม่สบายใจทางโทรศัพท์ ซึ่งได้
เรียนรู้หลักการฟัง และฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน เป็นเพ่ือนเคียงข้างเพ่ือ
ประคับประคองความรู้สึก ให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะทุกข์ใจได้ก้าวผ่านความทุกข์ เพ่ือน ามาใช้ประกอบกับ
การสัมภาษณ์ เนื่องจากบางค าถามอาจท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน า
ความรู้เหล่านี้มาช่วยประคับประคองและหล่อหลอมความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างได้ การสัมภาษณ์ใน
แตล่ะครั้ งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยครั้งแรกเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้ เกิดความคุ้นเคย 
มีการแนะน าตนเองระหว่างผู้วิจัยกับผู้ป่วย บรรยากาศจึงเป็นเรื่องของการสนทนาซักถามระหว่างกัน 
โดยใช้แนวค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ป่วยมีอิสระในการอธิบายความคิด ความรู้สึกของตนเองตาม
ความต้องการ โดยผู้วิจัยได้สังเกตลักษณะสีหน้าท่าทาง และอาการแสดงออกของผู้ป่วยไปด้วย ท าการ
สัมภาษณ์ภายในอาคาร ภปร ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การสัมภาษณ์ 
มีความเป็นส่วนตัว และมีความเงียบสงบ ผู้วิจัยจะค านึงถึงจริยธรรมการวิจัยเสมอ กระท าตนเป็นผู้รับ
ฟังที่ดี ไม่อคติ และให้ผู้ป่วยสามารถหยุดการสนทนาได้หากมีค าถามหรือประเด็นที่กล่าวถึงท าให้เกิด
ความไม่สบายใจ และนัดสัมภาษณ์ใหม่ในครั้งต่อไป ส าหรับระยะเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะใช้
เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง จนกว่าข้อมูลจะครบถ้วนในแต่ละราย 

8. การวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth Interview) การวิเคราะห์
เชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปผลการศึกษาพร้อมลักษณะของกรณี
ตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ของผู้ป่วยโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านร่างกาย 
1.1  ผลกระทบทางด้านร่างกายที่เกิดจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คือ พัฒนาการทาง

ร่างกายไม่เป็นไปตามวัย ตัวเหลือง ตาเหลือง ดั้งจมูกแบน โหนกแก้มสูง ท้องใหญ่ขึ้นเนื่องจากตับและ
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ม้ามโต และหางานท าได้ยากเนื่องจากสุขภาพและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“บ่อยนะที่ไปสมัครงาน แต่พอเค้าเห็นหน้าตาเรา เห็นสภาพเรา เขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นอะไร เขาก็ไม่รับ
เค้าบอกว่าไม่รับหรอกนะ เดี๋ยวมาเป็นอะไรแล้วรับผิดชอบไม่ไหว” 

1.2  ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านร่างกาย โดยการ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง คือ 
ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจความเข้มข้นของเลือด ตรวจปริมาณธาตุเหล็ก และ
ต้องรับเลือดทุกเดือน ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการไปหาหมอตามนัด เพื่อ
ตรวจเลือด และให้เลือด ถ้าใกล้ถึงเวลาที่ต้องไปให้เลือดเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงแล้ว จึง
พยายามไม่เลื่อนนัด เพราะถ้าเลื่อนไปอาจเป็นอันตรายกับตัวเราเอง ไม่ว่าจะล าบากแค่ไหนก็ยัง
ต้องเดินทางไปรักษาอยู่เสมอ จนกลายเป็นภารกิจของชีวิตไปแล้ว” เคร่งครัดเรื่องการรับประทาน
อาหาร โดยจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มี
โปรตีนสูงซึ่งจะช่วยบ ารุงร่างกายได้ ฉีดยาขับธาตุเหล็ก และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง เนื่องจาก
ผู้ป่วยต้องรับเลือดอย่างสม่ าเสมอตลอดชีวิต ส่งผลให้มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมาก ซึ่งร่างกายไม่
สามารถขับธาตุเหล็กออกด้วยตนเองได้ จึงต้องมีการฉีดยาขับธาตุเหล็กหรือรับประทานยาขับธาตุ
เหล็กอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษาระดับธาตุเหล็กในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งต้อง
รับประทานยาโฟลิคเพ่ือช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง และรับประทานแคลเซี่ยมเพ่ือป้องกันกระดูกพรุน 
และผู้ป่วยจะเลือกท างานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง เนื่องจากมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง 
เหนื่อยง่าย และไม่สามารถท างานหนักได้ การท างานจึงต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง ดังที่ผู้ป่วย
ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ท างานฝีมือ เช่น เย็บกระเป๋าผ้า และพวงกุญแจขายตามที่ลูกค้าสั่ง บางครั้งขาย
ในเฟซบุ๊คบ้าง มีคนสั่งเป็นของที่ระลึกบ้าง ก็โอเคนะ คิดว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด 
เพราะว่าเราท างานหนักอย่างคนอ่ืนเขาไม่ได้” และมีการตกลงกับนายจ้างในเรื่องของการลางานเพ่ือ
ไปพบแพทย ์ 

1.3  หลังจากปรับตัวได้ผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายของตนเองแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย 
ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติมากขึ้น ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “สุขภาพร่างกายเริ่มดีขึ้น แข็งแรงขึ้น 
ไม่เหนื่อยง่าย มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ได้รับยา และให้เลือด เมื่อสุขภาพร่างกายดี ก็สามารถ
ท างานได้ดี เหมือนคนปกติมากขึ้น” และมีอาชีพที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเอง ดังที่ผู้ป่วยท่าน
หนึ่งกล่าวว่า “ตอนนี้มีความสุขกับการท างานฝีมือมาก ๆ สร้างรายได้ให้เรา แล้วก็ เป็นงานที่
เราชอบด้วย ถือว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดแล้ว” 

2. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านจิตใจ 
2.1  ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจ ดังนี้  
รู้สึกเสียใจที่โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต้องมาเกิดขึ้นกับตน ซึ่งท าให้เขาต้องเสีย

โอกาสในหลาย ๆ ด้าน ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “รู้สึกเสียใจ มักจะร้องไห้ และท้อแท้กับโรคที่
เป็นอยู่ และจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าท าไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่เราเป็นมันท าให้เราเสีย
โอกาสไปหลายอย่าง” รู้สึกโกรธตัวเองที่ต้องป่วยเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งความเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นส่งผลให้มีร่างกายที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ และมีรูปร่างหน้าตาแตกต่าง
จากคนปกติทั่วไป ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือท างานได้เหมือนคนปกติ ดังที่ผู้ป่วยท่าน
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หนึ่งกล่าวว่า “โกรธตัวเองและน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองมาก ๆ ที่ต้องมาป่วยเป็นโรคแบบนี้ 
ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนคนอ่ืน จะท ากิจกรรมอะไรเหมือนคนอ่ืนก็ไม่ได้ ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่
ค่อยจะรับ” รู้สึกเบื่อกับการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลจากการ
เจาะเลือด การรับเลือด และการฉีดยาขับธาตุเหล็ก ท าให้ผู้ป่วยต้องได้รับความเจ็บปวดอยู่เสมอ ดังที่
ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “เบื่อที่จะต้องเจ็บตัว ต้องเจอเข็ม ต้องเจอเลือด ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่โรงพยาบาล” 
และผู้ป่วยบางรายรู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เนื่องจากผลกระทบของโรคท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
สุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง รวมทั้งต้องพบกับโรคแทรกซ้อนต่าง  ๆ ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
ด ารงชีวิต ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “เคยคิดอยากจะหาย ๆ จากโลกนี้ไปเลย ตอนที่เกิดภาวะธาตุ
เหล็กเกินน่ะ คือธาตุเหล็กมันไปเกาะที่หัวใจ ท าให้น้ าท่วมหัวใจ เราจะรู้สึกเหนื่อยมาก ๆ ต้องถูกเจาะ
หัวใจหลายรอบมาก ๆ เพื่อที่จะเอาน้ าออก คือมันทรมานมากเลย”  
  2.2  ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านจิตใจ โดยการ  
  นึกถึงค าพูดและก าลังใจจากบุคคลส าคัญ เช่น พ่อ แม่ และบุคคลในครอบครัว โดย
ค าพูดและก าลังใจเหล่านี้ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับสภาพจิตใจของตนเอง และผ่านช่วงอารมณ์
และความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง ๆ เหล่านั้นมาได้ ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “การนึกถึงค าพูดต่าง ๆ และ
ก าลังใจจากครอบครัวที่พวกเขาให้เรามา มันช่วยให้เราผ่านความรู้สึกแย่ ๆ ไปได้ ทั้งพ่อและแม่
ต่างก็เอ็นดู ทะนุถนอม และเลี้ยงดูฉันดีมาก ๆ ราวกับไข่ในหิน พวกเขารักฉันมากท าให้ฉันมีแรง และ
มีจิตใจที่เข้มแข็งในการมีชีวิตอยู่ต่อไป” ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “สิ่งที่
เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ เราก็ต้องยอมรับในโรคที่เป็นและอยู่กับมันอย่างเข้าใจ และ
ด าเนินชีวิตต่อไปให้ดีที่สุด” และมองสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบวก เช่น การเปรียบเทียบกับผู้ที่เป็นโรคอ่ืนที่
หนักกว่า หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่พวกเขายังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังที่ผู้ป่วยท่าน
หนึ่งกล่าวว่า “ดูผู้ป่วยโรคอ่ืนสิ บางคนเป็นหนักยิ่งกว่าเราอีก จะไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ กินอะไรเองก็
ไม่ได้ ต้องมีคนป้อน คนดูแล เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวเราแค่ซีด แล้วก็ต้องไปให้เลือดทุกเดือนแค่
นั้นเอง ยังไปไหนมาไหนได้เอง ท าอะไรเองได้เกือบเหมือนคนปกติ ต้องมองสิ่งที่เราเป็นในแง่ดี.” 
  2.3  หลังจากปรับตัวได้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นไม่คิดมาก และสามารถ
ยอมรับและอยู่กับสิ่งที่ตนเองเป็นได้ ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “อารมณ์มั่นคง และจิตใจก็สดใสขึ้น 
ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ ไม่ค่อยจะคิดอะไรมากแล้ว” 

3. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านสังคม 
3.1  ผลกระทบทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

มีดังนี้ 
  จะต้องอยู่แต่กับครอบครัว เนื่องจากผู้ป่วยมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ทางครอบครัวจึง
เป็นห่วงมาก และมักจะไม่ค่อยให้ให้ออกไปไหน ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะต้องอยู่กับ
ครอบครัว ตั้งแต่เล็กจนโต เพราะเรามีโรคประจ าตัวที่ต้องไปหาหมอตลอด ร่างกายก็ไม่ค่อยจะ
แข็งแรง จะท าอะไรก็เหนื่อยง่าย และป่วยง่าย ทางบ้านเลยไม่ค่อยให้ไปไหน” 
  ไม่ชอบเข้าสังคม เนื่องจากผู้ป่วยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากคนปกติ จึงมักจะถูกมอง
ด้วยสายตาแปลก ๆ จึงท าให้ไม่มีความมั่นใจ และไม่กล้าเข้าสังคม ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “เวลา
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ไปไหนก็จะมีคนมองเราด้วยสายตาแปลก ๆ บางทีก็มองเหมือนเราเป็นตัวประหลาด ก็เลยไม่ค่อย
มั่นใจ ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหน และไม่ชอบเข้าสังคม” 
  มีความรู้สึกแตกต่างและแปลกแยกจากผู้ อ่ืน เนื่องจากผลจาการเป็นโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียท าให้ผู้ป่วยมีรูปร่างและหน้าตา ที่แตกต่างไปจากคนปกติ ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“คือมันรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยก และแตกต่างจากคนอ่ืน เหมือนถูกกันออกจากกลุ่มเพ่ือน เวลาไปไหน
จะมีคนมองด้วยสายตาแปลก ๆ มองเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเลย” 
  3.2  ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านสังคม โดยการ 
  พูดคุยและมีเพ่ือนที่เป็นโรคเดียวกัน เพราะการมีเพ่ือนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันจะมี
ความเข้าใจกัน เนื่องจากจะต้องเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ  คล้ายกัน ต้องมาพบแพทย์ และต้องใช้ชีวิตคล้าย ๆ กัน 
ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “เพ่ือนที่ป่วยเหมือนกันจะเข้าใจกันมากกว่า เพราะพวกเราจะผ่าน
เหตุการณ์ต่าง ๆ มาคล้าย ๆ กัน ท าให้มีเพื่อนคอยให้ค าปรึกษา คอยรับฟังเวลาที่มีเรื่องไม่สบาย
ใจท าให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ได้เป็นโรคนี้คนเดียว” 
  เข้าชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยผู้ป่วยบอกว่า การได้เข้าชมรมท าให้มีเพ่ือนเพ่ิม
มากข้ึน เนื่องจากในชมรมมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยได้ท าร่วมกัน เช่น มีการจัดงานวิชาการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สามารถพูดคุยและปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาได้ในทุก ๆ เรื่อง 
มีการพาไปเที่ยวต่างจังหวัด และมีการให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ป่ วยด้วยกัน ท าให้
กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักเพ่ือนมากขึ้น และท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว  ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท าให้ได้พบเพ่ือน ๆ ที่ป่วยเป็นโรค
เดียวกัน ท าให้เริ่มมีเพ่ือนมากขึ้น รู้สึกว่าชมรมช่วยได้มากในหลาย ๆ  เรื่อง ท าให้เรามีความหวัง มีก าลังใจ 
มีเพ่ือนที่เข้าใจกัน มีเพ่ือนสนิทที่ป่วยเหมือนกัน ท าให้มีเพ่ือนคอยให้ค าปรึกษา คอยรับฟังเวลาที่มี
เรื่องไมส่บายใจ ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียว และได้รับความรู้เรื่องโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเพ่ิมมากข้ึน” 
  พยายามหาเวลาออกไปพบปะกับเพ่ือนฝูง ท าให้ไม่รู้สึกว่าเหงา และโดดเดี่ยว ดังที่
ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “แต่ก่อนครอบครัวจะเป็นห่วงมากไม่ค่อยให้ออกไปไหน แต่พอเริ่มโตขึ้น 
ทางครอบครัวเห็นว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้น จึงอนุญาตให้ออกมาเที่ยวพบปะกับเพ่ือน ๆ ท าให้เรามี
เพ่ือนเพิ่มมากขึ้น ไม่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอีกต่อไป” 
  3.3  หลังจากปรับตัวทางด้านสังคมได้ผู้ป่วยมีเพ่ือนที่สนิทและเข้าใจ และชีวิตมี
ความสุขมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติ ดังที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งกล่าวว่า “เราเริ่มมี
สังคม มีเพ่ือนฝูงมากขึ้น มีเพ่ือนสนิทสนิทที่ เข้าใจและคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ ไปไหนกับเพ่ือน
บ่อยข้ึน เช่น ไปเที่ยว ไปกินข้าว” 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม ของผู้ป่วย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านร่างกาย 
 1.1  ผลกระทบทางด้านร่างกายที่เกิดจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คือ พัฒนาการทาง
ร่างกายไม่เป็นไปตามวัย โดยจะเจริญเติบโตช้ากว่าคนปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน น้ าหนัก และส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ตัวเหลือง ตาเหลือง ดั้งจมูกแบน โหนกแก้มสูง และท้องใหญ่ขึ้นเนื่องจากตับและม้ามโต สอดคล้องกับ 
บุญเชียร ปานเสถียรกุล (2546) กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ภายใน
ขวบปีแรกหรือหลังจากนั้น มีอาการซีดปานกลางจนถึงค่อนข้างมาก ตาเหลือง อ่อนเพลีย เมื่อมีอายุ
มากขึ้นจะพบว่ามีการเจริญเติบโตไม่สมอายุ ตับโต ม้ามโต ตัวเหลือง ตาเหลือง และมีการเปลี่ยนแปลง
ของใบหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้ ยิ่งอายุมากยิ่งเห็นชัดเจน  ได้แก่ หน้าผากโหนก โหนกแก้ม
สูง ดั้งจมูกแบน พุงป่องเนื่องจากตับและม้ามโตมาก อกเล็ก แขนขาลีบ 
  1.2  ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านร่างกาย โดยการ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง คือ
ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ าเสมอ เคร่งครัดเรื่องการรับประทานอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุ
เหล็กสูง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงต้องฉีดยาขับธาตุเหล็ก หรือรับประทานยาขับธาตุ
เหล็กอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษาระดับธาตุเหล็กในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรับประทาน
ยาโฟลิค เพ่ือช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง สอดคล้องกับ วรวรรณ ตันไพจิตร (2548) กล่าวว่า ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการให้เลือดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนยาว และควรรับประทานอาหารที่มี
โปรตีนสูง และอาหารที่มีโฟเลตสูง ควรละเว้นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ผู้ป่วยที่มีธาตุเหล็กเกินควรได้รับ
ยาขับธาตุเหล็ก ผู้ป่วยที่ได้รับการให้เลือดอย่างสม่ าเสมอร่วมกับยาขับธาตุเหล็กสม่ าเสมอ จะคุณภาพ
ชีวิตดี มีชีวิตยืนยาว การรับประทานยาโฟลิค จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้น และผู้ป่วยจะเลือก
ท างานที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง เหนื่อยง่าย และไม่สามารถท างานหนักได้ 
การท างานจึงจะต้องเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง และเมื่อท างานก็จะต้องมีการตกลงกับนายจ้างใน
เรื่องของการลางานเพ่ือไปพบแพทย์ เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องลางานเพ่ือไปพบแพทย์ตามนัด จึงต้องมี
การแจ้งให้นายจ้างทราบก่อน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริฉัตร ดอกไม ้(2556) ที่ศึกษามุมมองเชิงบวก
ในชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า ผู้ป่วยจะประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ตนเอง และท างานในขอบเขตที่ตนเองสามารถท าได้  
  1.3  หลังจากปรับตัวได้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองมีร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย และ
ร่างกายเหมือนคนปกติมากขึ้น สอดคล้องกับ วรวรรณ ตันไพจิตร (2548) กล่าวว่า ผู้ป่วยต้องได้รับ
การให้เลือดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนยาว และผู้ป่วยมีอาชีพที่เหมาะสมกับ
ร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหนักจนเกินไป สามารถมีเวลาไปพบแพทย์ มีเวลา
ดูแลตนเอง และสามารถท างานเลี้ยงชีพของตนเองได้ สอดคล้องกับ คณะท างานจัดท าแนวทางการ
วินิจฉัยและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย (2557) ที่กล่าวว่าผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถเลือก
สมัครงานที่ตนเองชอบ แต่ประการส าคัญคืออาชีพนั้นต้องไม่ท าให้ร่างกายหักโหม หรือเคร่งเครียด
มากจนเกินไป ควรมีเวลาให้ตนเอง และไม่ควรกังวลกับการตอบรับเข้าท างานมากจนเกินไป 

2. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านจิตใจ 
2.1  ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดข้ึนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  

ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจ ดังนี้ 
รู้สึกเศร้า และเสียใจ ที่โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต้องมาเกิดขึ้นกับตน ซึ่งท าให้ต้อง

เสียโอกาสในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียน และด้านการท างาน สอดคล้องกับ พัฒนาการ
อารมณ์เศร้า Kubler Ross (1969) ในระยะซึมเศร้า ซึ่งกล่าวว่า เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เผชิญความเจ็บป่วยได้ก็เริ่มหมดหวัง เศร้า ท้อแท้ ไม่มีก าลังใจดูแลตนเอง 
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   รู้สึกโกรธตัวเอง ซึ่งความเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนส่งผลให้มีร่างกายที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง 
ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ และมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากคนปกติ ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรม หรือ
ท างานได้เหมือนคนปกติ สอดคล้องกับลักขณา  สริวัฒน์ (2544) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย จะท าให้เกิดความกระวนกระวายใจ กลุ้มใจ สภาวะดังกล่าว เรียกว่า ความคับข้องใจ 
มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย การมีโรคประจ าตัว ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความหมาย 
    รู้สึกเบื่อกับการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ ผลจาก
การเจาะเลือด การรับเลือด และการฉีดยาขับธาตุเหล็ก ท าให้ผู้ป่วยจะต้องพบเจอกับความเจ็บปวด
อยู่เสมอ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อและท้อกับการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ มานะสุรการ (2544) ที่
กล่าวว่า ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดและเบื่อ เนื่องจากความเจ็บป่วยที่
ยาวนาน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่เสมอ หรือจากความไม่สุขสบาย ความเจ็บปวด  
    ผู้ป่วยบางรายรู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เนื่องจากผลกระทบของโรคท าให้
ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งมีโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งสร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วย 
และท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริฉัตร  ดอกไม้ (2556) ที่
ศึกษามุมมองเชิงบวกในชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง  โดยพบว่าภายหลังจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
ผู้ป่วยมีความคิดอยากที่จะฆ่าตัวตาย เพ่ือหนีจากความจริงที่เจ็บปวด 

2.2 ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางด้านจิตใจ โดยการ 
                        นึกถึงค าพูดและก าลังใจจากบุคคลส าคัญ เช่น พ่อ แม่ และบุคคลในครอบครัว 
โดยค าพูดและก าลังใจท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถปรับสภาพจิตใจของตนเองและผ่านช่วงอารมณ์
และความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ มาได้ สอดคล้องกับการศึกษาของธัญลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ (2552) ที่
ศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็น  โดยพบว่าผู้สูญเสียการมองเห็นรับรู้ถึง
ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบครัวได้มอบให้ และเกิดก าลังใจขึ้นมาว่าตนเองควรจะท าอะไรตอบแทน
ครอบครัวบ้าง  
               การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะ
เผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง สอดคล้องกับ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ที่กล่าวว่า การ
ปรับตัวอย่างมีความสุข คือ การยอมรับความเป็นจริง พอใจในตนเอง รู้จักปล่อยวาง และยอมรับว่า
คนเรานั้นแตกต่างกัน เมื่อท าใจยอมรับได้ก็จะมีความสุขมาก ปรับตัวได้ดี ชีวิตก็จะมีความสุข  
    การมองสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบวก เช่น การเปรียบเทียบกับผู้ที่เป็นโรคอ่ืนที่หนักกว่า 
หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ (2552) 
ที่ศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็น พบว่าผู้ที่สูญเสียการมองเห็นมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และเกิดการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น เนื่องมาจาก
การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ท าให้คิดได้เกิดก าลังใจและแรงผลักดันในการก้าวเดินต่อไป 

2.3  หลังจากปรับตัวได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้น ไม่คิดมากกับความเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้น และสามารถยอมรับและอยู่กับสิ่งที่ตนเองเป็นได้ ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น สอดคล้อง
กับ พัฒนาการอารมณ์เศร้า Kubler Ross (1969) ในระยะยอมรับ เป็นระยะที่ยอมรับความจริง 
พร้อมใจที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองได้รับในชีวิต และเห็น
คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ 
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3. ผลกระทบและการปรับตัวทางด้านสังคม 
  3.1  ผลกระทบทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
มีดังนี ้
  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องอยู่แต่กับครอบครัว เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง ครอบครัว
จึงเป็นห่วงมาก ท าให้ผู้ป่วยไม่ค่อยได้ออกไปกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพ่ือน สอดคล้องกับ จารุวรรณ 
มานะสุรการ (2544) กล่าวว่า การเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะแยกตัวออก
จากสังคม และเกิดความบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม  
  ไม่ชอบเข้าสังคม เนื่องจากผลกระทบของโรคท าให้ผู้ป่วยมีรูปร่างและหน้าตาที่
แตกต่างจากคนปกติ จึงท าให้ผู้ป่วยไม่ค่อยกล้าออกไปไหน และไม่ชอบเข้าสังคม เนื่องจากมักจะถูก
เพ่ือน ๆ ล้อเลียน หรือถูกคนที่ไม่รู้มองด้วยสายตาแปลก ๆ จึงท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง 
สอดคล้องกับ  จอม สุวรรณโณ (2546) ที่กล่าวว่า จากการที่ผู้ป่วยประเมินภาพลักษณ์ของตนเองที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้มีความรู้สึกกังวล ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม มีการติดต่อกับเพ่ือน
ฝูงน้อยลงจากเดิม และส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ที่บ้าน 
  มีความรู้สึกแตกต่างและแปลกแยก จากความเจ็บป่วยท าให้ผู้ป่วยมีรูปร่างและ
หน้าตา ที่แตกต่างไปจากคนปกติ ท าให้บางครั้งรู้สึกว่ามักจะถูกคนที่ไม่รู้จักมองด้วยความสงสัยอยู่
เสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ (2552) ที่ศึกษาประสบการณ์การ
ปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็น ผู้สูญเสียการมองเห็นว่าตนเองแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคม 
โดยรู้สึกว่าตนเองถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก 

3.2  ผู้ป่วยมีการปรับตัวทางสังคม โดยการ 
  พูดคุยและมีเพ่ือนที่เป็นโรคเดียวกัน เนื่องจากผู้ป่วยด้วยกันมักจะเจอเหตุการณ์ 
หรือเรื่องราวต่างๆ มาคล้ายๆ กัน จึงท าให้เข้าใจกันง่าย และสามารถให้ ค าปรึกษาที่ดีต่อกันได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mcllvane & Joann (2001) พบว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและครอบครัวสูงมีการปรับตัวต่อการสูญเสียการ
มองเห็นได้ดีกว่า 
   การเข้าชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีประโยชน์ เนื่องจากการเข้าชมรมท าให้มี
เพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยได้ท าร่วมกัน มีการจัดงานวิชาการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ท าให้ได้ความรู้ในการปฏิบัติตน สามารถพูดคุยและปรึกษากับแพทย์
ผู้รักษาได้ในทุก ๆ เรื่อง และมีการให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้รู้จักเพ่ือนมากขึ้น สอดคล้องกับ Halm (1990) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็น
รูปแบบหนึ่งของการช่วยเหลือที่ส าคัญท่ีผู้ป่วยใช้ในช่วงเวลาวิกฤต เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น ความ
ต้องการสนับสนุนจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดที่ส าคัญ เนื่อ งจาก
เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นจะท าให้ผู้ป่วยสูญเสียการติดต่อกับสังคม แหล่งสนับสนุนต่าง  ๆ ลดลง และ
ท าให้เกิดความเหินห่างกับเครือข่ายสังคม 
   พยายามหาเวลาออกไปพบปะกับเพื่อนฝูง ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น 
รับประทานอาหาร ดูภาพยนตร์ หรือไปเที่ยวด้วยกัน เนื่องจากการที่ได้ออกไปพบปะเพ่ือน ๆ ท าให้
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พวกเขาไม่รู้สึกว่าตนเองเหงา และโดดเดี่ยว สอดคล้องกับ Lazarus and Folkman (1984) ที่กล่าวว่า 
แรงสนับสนุนทางสังคมช่วยให้บุคคลเผชิญกับความเครียดได้ดี  
  3.3  หลังจากปรับตัวทางด้านสังคมได้ เป็นดังนี้ 
   ผู้ป่วยมีเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน และมีเพ่ือนที่สนิทและเข้าใจ ท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่เหงา 
ไม่โดดเดี่ยว และผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคน
ปกติ สอดคล้องกับ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (อ้างถึงใน สิริอร วิชชาวุธ และคณะ, 2554 ) ขั้นที่ 3 
(Love and Belonging need) ที่กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสังคม ต้องการความรัก 
และความเข้าใจ มนุษย์ต้องการที่จะเป็นเจ้าของ และถูกยอมรับ 
  ข้อจ ากัดในงานวิจัยนี้  กรณีตัวอย่างที่ศึกษาผู้วิจัยได้ท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive  Sampling) และผู้เข้าร่วมเป็นเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งอาจไม่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยโรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมียโดยทั่วไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อผู้ป่วย  ผู้ป่วยควรให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
อย่างเคร่งครัด เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นท า ให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนคนปกติ 
จึงจ าเป็นต้องใส่ใจ และดูแลตนเอง โดยการหมั่นไปพบแพทย์ตามนัด ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร 
ฉีดยาขับธาตุเหล็ก และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง รวมทั้งไม่ใช้ร่างกายหักโหม หรือหนักจนเกินไป 
ผู้ป่วยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอันดับแรก ใช้ชีวิตด้วยความ
พอเหมาะพอดี เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่สบาย หรือพบอาการที่ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที 

2. ข้อเสนอแนะต่อครอบครัว ครอบครัวนับว่าเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ป่วย 
บุคคลในครอบครัวจึงควรดูแลเอาใจใส่ ในด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยอยู่เสมอ หมั่นให้ก าลังใจ
ผู้ป่วย เพราะก าลังใจที่ดีและส าคัญที่สุดส าหรับผู้ป่วยก็คือก าลังใจจากครอบครัว และจะต้องมีความ
เข้าใจในอารมณ์ของผู้ป่วย เนื่องจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นท าให้ในบางครั้งผู้ป่วยอาจจะมีอารมณ์ที่
ไม่คงที่ บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด จึงควรมีความเข้าใจในตัวผู้ป่วย 

3. ข้อเสนอแนะต่อชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จากการศึกษาพบว่าชมรมมีส่วนช่วย
ผู้ป่วยได้มากในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านก าลังใจ และช่วยท าให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่โดดเดี่ยว เนื่องจาก
การเข้าชมรมท าให้ได้รู้จักเพ่ือนที่เป็นโรคเดียวกัน สามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน 
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถพูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาได้อย่างใกล้ชิด ชมรมจึงเป็น
สถานที่ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทั้งทางด้านร่างกาย สภาพจิตใจ และสังคม ดังนั้นชมรมจึงควร
พยายามเชิญชวน และรวบรวมผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วม หรือเข้าร่วมน้อย ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชมรมเป็นประจ า ซึ่งจะสามรถช่วยลดผลกระทบต่อผู้ป่วยในด้านจิตใจ และสังคมได้ 

4. ข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าจ้างและภาครัฐ ผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะมีปัญหาในเรื่องของ
การสมัครเข้าท างาน เนื่องจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เวลาไปสมัครงานมักจะถูกปฏิเสธ
รับเข้าท างาน ดังนั้น ภาครัฐควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างมีความ
เข้าใจโรค ทราบถึงอาการของโรค และความสามารถในการท างานที่ผู้ป่วยสามารถท าได้ เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้มีโอกาสได้เข้าท างาน และแสดงศักยภาพของตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับ
สายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย สร้างกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย และสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที  
ในประเทศไทยให้สอดคล้องในแนวทางของ Skills Framework for the Information Age: SFIA  
ด้วยวิธีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีส าหรับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า  

1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที 0 – 5 ปี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 
ปฏิบัติงานในองค์การที่เป็นบริษัทของไทย มีจ านวนพนักงาน 101 – 300 คน และปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบัติการ 

2. ด้านโครงสร้างองค์การส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 
ประกอบไปด้วย 8 ต าแหน่งงาน คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนด้าน
แอพพลิเคชั่น การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล การจัดการพ้ืนที่การ
จัดเก็บข้อมูล สนับสนุนเครือข่าย และบริการและการจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งทั้ง 8 ต าแหน่งงานนี้ 
ประกอบไปด้วยทักษะทั่วไปในสายงาน และทักษะเฉพาะต าแหน่งงาน ซึ่งทักษะทั่วไปในสายงาน 
ประกอบไปด้วย 5 ทักษะ 1) ต้องปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบประจ าวันได้  
2) หาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3) ใช้ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
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4) มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ 5) มีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า  
ผู้จ าหน่าย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทักษะเฉพาะต าแหน่งงานโดยรวมส าหรับหน้าที่หลักในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง ปรับปรุง ทดสอบ และให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้ระบบ เป็นต้น โดยมีแตกต่างกัน
ในลักษณะงานจะข้ึนอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในต าแหน่งของงานนั้น ๆ 
 

ABSTRACT 
 The research has objectives, to study the skills framework of ICT operational 
staff for Thai ICT professional in Thailand, to create the skills framework of ICT 
operational staff for Thai ICT professional in Thailand, and to create a guideline of Thai 
ICT professional development. The skills framework guideline could assist to improve 
ICT skills support for Thai ICT professional that could be merged with Skills Framework 
for the Information Age (SFIA). In this research, the questionnaire was used to collect 
the data from ICT staffs who work in ICT industries in Thailand.  
 The results were as follows 

1. For basic information that mostly ICT staffs were male, age between  
31 - 35 years old, having bachelor degree, working experience in ICT support between  
0 - 5 years, and having income on average more than 50,000 Baht, working in operational 
level of Thai companies where they had the number of employees between 101 - 300. 

2. For organizational structure of ICT support in Thailand, there are eight 
positions: system software, security administration, applications support, IT operations, 
database administration, storage management, network support, and help desk/IT support. 
There are also divided into two skills as a personal skill and a functional skill. For personal 
skill of Thai ICT support, the results illustrated that 1) job description and routine activities 
2) new knowledge for development 3) applying knowledge and job 4) good relationship 
with workmates and 5) having good communication among workmates and stakeholders. 
For functional skill of Thai ICT support, the results found that eight positions had the major 
job functions for example installation function, implementation function, modification 
function, testing function, and providing suggestions to users. The difference functions 
depended on the characteristics of expertise in special tasks of each eight Thai ICT support 
positions. 
 
ค าส าคัญ 
 กรอบทักษะการปฏิบัติงานในประเทศไทย สายงานสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย  
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปี 2558 นี้เป็นปีแห่งการเปิดประชาคมอาเซียนที่มีการรวมกลุ่มสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคมและประชากร รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกรอบมาตรฐานทางด้านทักษะ ความช านาญ และสมรรถนะที่เป็นที่
ยอมรับในการปฏิบัติงานในระดับสากล อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนนั้น
ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศในด้านต่าง ๆ ในปี 2554 กลุ่มประเทศอาเซียนได้มี
การท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือผู้ที่มีความสามารถ มี
ทักษะพิเศษอย่างเสรี มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม การส ารวจ 
นักบัญชี และวิศวกรรม ซึ่งภายในข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถในการ
ท างานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Association of 
Southeast Asian Nation, 2012) 
 ตัวอย่างเช่น บริษัท Kelly IT Resources เป็นบริษัทจัดหางานบริการด้านให้ค าปรึกษาและ
สรรหาแรงงานจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลก กล่าวว่า ในระยะเวลาเพียง 
2 – 4 ปี บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT) ส่งผลให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ขาดทักษะด้านไอซีที ผู้บริหารในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงมุ่งความ
สนใจในเรื่องของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านไอซีทีให้กับพนักงาน เพื่อหวังให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพให้กับองค์การอย่างสูงสุด จึงเป็นเหตุผลที่
ท าให้ภาคธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ หันมาลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน (Kellyservices.com, 2013)  
 จากข้อมูลองค์การระหว่างประเทศเ พ่ือการโยกย้ ายถิ่นฐาน (The International 
Organization for Migration: IOM) ส าหรับประเทศในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ยังมีความ
ต้องการด้านแรงงานมากขึ้น เนื่องจากยังมีหลายประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความ
ต้องการด้านแรงงานนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สืบเนื่องมาจากปัญหาการลาออกจาก
งานไปท างานยังสถานที่ใหม่ และได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า โดยส่วนใหญ่จะพบในธุรกิจภาคเอกชนที่มี
การแข่งขันสูงและมีความต้องการพนักงานที่มีทักษะสูงในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ซึ่งในบริบทของ
ประเทศไทย พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าการท างานกับบริษัทหนึ่ง ๆ ไม่ควร
ท างานเกิน 5 ปี ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงานและเปลี่ยนงานเพ่ือได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุระดับต้น ๆ ที่ท าให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ตัดสินใจเปลี่ยนงานมีอัตราที่
ค่อนข้างสูง โดยสายงานด้านไอซีที เป็นสายงานที่มีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูง (บริษัท อเด็คโก้ 
ประเทศไทย, 2555) จึงมีแนวโน้มส่งผลให้พนักงานเกิดการโยกย้ายแรงงานด้านทักษะความเชี่ยวชาญมี
อัตราที่สูงด้วยเช่นกัน 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท านโยบายมาตรการและแผนพัฒนา
ส่งเสริมความรู้ความสามารถบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล (เมธนี  
เทพมณี, 2553) เพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรทางด้านไอซีที โดยเน้นให้มีทักษะที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของตลาด จากนั้นจึงด าเนินการจัดท ากรอบมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านไอซีทีในปี 
2550 – 2552 และปี 2554 น ามาพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านไอซีที อีกครั้งหนึ่ง 
(สมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา, 2555) ทั้งนี้ทางแถบทวีปยุโรปก็มีการใช้กรอบทักษะด้านไอซีทีเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือวัดทักษะ ความสามารถของต าแหน่งงานด้านไอซีทีที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน คือ “The Skills 
Framework for the Information Age: SFIA” ซึ่งเป็นรูปแบบการก าหนดทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นในต าแหน่งงานด้านไอซีที รวมถึงเป็นเครื่ องมือวัด (Measurement) และเทียบเคียง 
(Benchmarking) ความรู้  ความสามารถและทักษะของบุคลากรไอซีทีที่ต้องเข้าท างานสายงาน
ภาคอุตสาหกรรมไอซีที โดยมีมาตรฐานการจัดแบ่งกลุ่มความรู้และทักษะด้านไอซีที (The SFIA 
Foundation, 2014) SFIA ได้สร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานและระดับความผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือให้องค์การสามารถน ารูปแบบ SFIA ไปใช้ในการว่าจ้างพนักงานด้านไอซีทีให้ตรงกับ
ความต้องการตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มทักษะ 6 ด้าน และแบ่งระดับสมรรถนะ  
7 ระดับ โดยปัจจุบันได้มีการแบ่งต าแหน่งงานเฉพาะด้านไว้อย่างชัดเจนกว่า 80 ต าแหน่งงาน  
 
 
 
 
ฃ 
 
 

 
ระดับทักษะตามกรอบทักษะ SFIA  

7 ก าหนดกลยุทธ์/สร้างแรงบันดาลใจ 
6 ริเริ่ม/การจูงใจ 
5 ตรวจสอบ/แนะน า 
4 ท าให้เป็นไปได้ 
3 ประยุกต์ใช้ 
2 ช่วยเหลือ 
1 ปฏิบัติตาม 

 
ภาพที่ 1 Competency and Skills Framework of SFIA 
 
 กรอบทักษะมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นเพียงการวัดคุณสมบัติที่เกิดจากการสอบโดยเน้นเนื้อหา
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณสมบัติและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ความส าคัญต่อการ
ก าหนดกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 
สามารถใช้ก าหนดและวัดคุณสมบัติได้ภายในประเทศได้เท่านั้น  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากรอบทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับ 
สายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด SFIA โดยการน ากรอบ
ทักษะมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย โดยสายงานที่ท าการศึกษา คือ  
สายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที ซึ่งเป็นรากฐานกลุ่มอาชีพด้านไอซีทีทั้งหมด โดยคาดหวังว่าจะ
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เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนให้มีมาตรฐานสากลส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที 
และสามารถน าไปขยายผลในการศึกษาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานทางด้านกรอบ
ทักษะวิชาชีพไอซีทีได้ในอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้าน
ไอซีทีในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

2. สามารถสร้างกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยได้หรือไม่ 

3. สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยให้สอดคล้องในแนวทาง 
ของ SFIA ได้หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 

2. เพ่ือสร้างกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 

3. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยให้สอดคล้องในแนวทางของ SFIA 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งหมด 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร จ านวน 421 คน ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม และท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการสายสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย จ านวน 5 คน 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ Cochran (Cochran, 1977) ส าหรับการศึกษาได้
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% จากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบขนาดประชากร
ที่แน่นอนและไม่ทราบสัดส่วนของประชากร โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
5 ภาค ภาคละ 100 คน จากนั้นท าการเลือกศึกษาเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนทั้งสิ้นอย่างน้อย 
400 คน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ศึกษามาตรฐานกรอบทักษะ SFIA (The SFIA Foundation, 2012) เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
3.2 ศึกษาความต้องการทางด้านภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยศึกษาถึง

มาตรฐานอาชีพด้านไอซีทีในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน เพ่ือท าการสร้างแบบสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ 

3.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
- แบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อบริษัท 

ที่อยู่บริษัท โครงสร้างหน่วยงานด้านไอซีที ความคิดเห็นทางด้านกรอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ
บุคลากรด้านไอซีที ทักษะทั่วไปส าหรับการปฏิบัติงาน หน้าที่หลัก คุณสมบัติพ้ืนฐานที่ต้องการ 
ประกาศนียบัตรด้านไอซีที การพัฒนาทักษะ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เงินเดือนที่ต้องการ และการวัดระดับทักษะส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความต้องการทางด้านทักษะส าหรับบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที 

- แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์

การปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที รายได้ต่อเดือน ประเภทของบริษัท/องค์การ 
จ านวนพนักงานในบริษัทหรือองค์การ ระดับการท างาน โครงสร้างหน่วยงานด้านไอซีทีในบริษัท/
องค์การ สายงานหลักที่รับผิดชอบ ทักษะทั่วไปในสายงาน 

ส่วนที่ 2 ค าถามแยกตามต าแหน่งงานส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้าน
ไอซีทีจ านวน 8 ต าแหน่งงาน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรงกับหน้าที่หลักที่รับผิดชอบ
ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2) ผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Administration) 3) สนับสนุนด้ านแอพพลิ เคชั่ น  (Applications Support) 4) การ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations) 5) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database 
Administration) 6) การจัดการพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล (Storage Management) 7) สนับสนุน
เครือข่าย (Network Support) 8) บริการ และจัดการแก้ไขปัญหา (IT Support/Help desk) 

3.4 น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา
และความสมบูรณ์ของข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสายงาน

ด้านไอซีทีจ านวน 8 ท่าน เพ่ือหาความต้องการของผู้ประกอบการส าหรับคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง
งานและทักษะของบุคลากรส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีท ี

แบบสอบถาม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลแยกตามต าแหน่งงาน
ทั้ง 8 ต าแหน่งงาน ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) จ านวน 421 คน เพ่ือทราบถึงระดับทักษะของบุคลากรในปัจจุบัน จากนั้นน าผลลัพธ์ที่
ได้มาท าการเทียบเคียงกับมาตรฐานทักษะด้านไอซีทีของกลุ่มประเทศอาเซียนส าหรับทักษะทั่วไป และ
ท าการเทียบเคียงกับกรอบทักษะของ SFIA ส าหรับทักษะประจ าต าแหน่งงาน จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้มา
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สร้างเป็นกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย
ด้วยการประยุกต์ใช้ SFIA จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางสายงานด้านไอซีทีตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน โดยท า
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท าการสรุปผล โดยขั้นตอนสุดท้ายจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการอธิบายผลการวิจัย ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีใน
ประเทศไทย พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย  
 
เพศ ชาย 
อาย ุ 31 – 35 ปี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพ 0 – 5 ปี 
รายได้ต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท 
บริษัท บริษัทของคนไทย 
ขนาดองค์การ องค์การขนาดกลาง 
ระดับการท างาน ระดับปฏิบัติการ 
โครงสร้างหน่วยงานด้านไอซีที (ส่วนใหญ่)  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. สนับสนุนด้านแอพพลิเคช่ัน   
2. การบริการและจัดการแก้ไขปัญหา  
3. ซอฟต์แวร์ระบบ 

  
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาด้านทักษะทั่วไปที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
วิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 8 ต าแหน่งงาน ในมุมมองของผู้ประกอบการและในด้านของ
บุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึง
ความต้องการของผู้ประกอบการด้านคุณสมบัติประจ าต าแหน่งงานส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุน
ด้านไอซีทีนั้นมีความสอดคล้องกับทักษะส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ทักษะทั่วไปที่ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีใน
  ประเทศไทย  
 

ระดับทักษะตาม
กรอบทักษะ SFIA  

ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

ทักษะท่ัวไป 
ของบุคลากร 

ทักษะส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที 

7 
ก าหนดกลยุทธ์/

สร้างแรง
บันดาลใจ 

 
 

 
สอดคล้อง 

 

 S22 ออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตามสายงานที่ท่านรับผิดชอบ 
S21 ก าหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนระยะสั้นและ
 ระยะยาวขององค์กร 
S20 มีความเข้าใจส าหรับเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการอุตสาหกรรม
 ด้านไอซีทีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 

6 ริเริ่ม/การจูงใจ 

สอดคล้อง 
 
 

สอดคล้อง 

 S19 ทราบถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงด้านเทคนิค
 การเงิน ด้านคุณภาพ ตลอดจนอ านาจการตัดสินใจของตนเองและผู้ใต้บังคับ
 บัญชา โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ 
S18 มีทักษะในการพูดโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา
 ความจ าเป็นในการสนับสนุนการใช้งาน 
S17 ทราบถึงกฎหมายด้านไอซีที 
S16 มีความเข้าใจถึงบทบาทและผลกระทบต่อการจ้างงาน 

5 
ตรวจสอบ/

แนะน า 

สอดคล้อง 
 
 
 

สอดคล้อง 

ทักษะที่มี S15 มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
S14 จัดการเวลาตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
S13 มีทักษะทางด้านเทคนิค และการจัดการโครงการ โดยมีการก าหนดล าดับ
 การปฏิบัติงานก่อน-หลัง 
S12 เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบ ลูกค้าและความต้องการขององค์กร 
S11 สามารถประเมินถึงความเสี่ยงทางด้านการใช้เทคโนโลยี 

4 ท าให้เป็นไปได้ 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
 
 
 
 

ทักษะที่มี 

S10 สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมที่หลากหลาย 
S9 สามารถอธิบายถึงสาเหตุในการน าเครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
 แก้ไขปัญหา 
S8 เข้าใจถึงกระบวนการท างานทางธุรกิจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการวาง
 แผนการสนับสนุนด้านไอซีที 
S7 มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3 ประยุกต์ใช้ 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

ทักษะที่มี 
ทักษะที่มี 

S6 มีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
S5 ใช้ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2 ช่วยเหลือ 
สอดคล้อง  S4  การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในประจ าวัน สามารถขอความช่วยเหลือกรณีที่

 เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างไม่คาดคิด 

1 ปฏิบัติตาม 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

ทักษะที่มี 
 

ทักษะที่มี 

S3  ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบประจ าวันได้ 
S2  ใช้ระบบสารสนเทศข้ันพื้นฐานได้ดี 
S1 หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

หมายเหตุ S = Skills (ทักษะ) . ทักษาที่มี = ทักษะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดในล าดับ 1 ถึง 5  

 
 พบว่า บุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยทั้ง 8 ต าแหน่งงาน  
ให้ความส าคัญทางด้านทักษะทั่วไปในสายงานที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องมีทักษะทางด้านการหาความรู้ใหม่ 
ๆ เพ่ือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ต้องปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบประจ าวันได้ ต้องใช้
ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ต้องมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ผู้จ าหน่ายและหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมถึงต้องมีทักษะในการคิดเชิง
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ทักษะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้เป็นล าดับสุดท้ายโดยมีค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละน้อยที่สุดเหมือนกันทั้ง 8 ต าแหน่งงาน คือ การออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงานภายใน
องค์การตามสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งกล่าวได้ว่าหน้าที่ของการออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงานนี้อาจ
เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลภายในองค์การที่รับผิดชอบในการออกกฎระเบียบดังกล่าว 
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 ส่วนที่ 3 การเทียบเคียงระดับทักษะระหว่างกรอบทักษะ SFIA และกรอบทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเทียบเคียงระดับทักษะ SFIA กับระดับทักษะส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
 งานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ทั้ง 8 ต าแหน่งงาน 
 

ต าแหนง่งาน    
ระดบั 
ทักษะ SFIA  

ซอฟต์แวร์
ระบบ 

ผูดู้แลด้าน
ความม่ันคง
ปลอดภัย 

สนับสนุนด้าน
แอพพลิเคชั่น 

การ
ด าเนนิการ

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผูดู้แลระบบ
ฐานข้อมูล 

การจัดการ
พื้นที่การ

จัดเกบ็ข้อมูล 

สนับสนุน
เครอืข่าย 

ริการ และ
จัดการแก้ไข

ปัญหา 

7                 
6                 
5                 
4                 
3                 
2                 
1                 

 

 ระดับทักษะ SFIA     ระดับทักษะในสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 

   
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเทียบเคียงของระดับทักษะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีของประเทศไทยและระดับทักษะ SFIA โดยพบว่าระดับ
ทักษะของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีของประเทศไทยทุกต าแหน่งงานมีระดับทักษะ
อยู่ในระดับที่ 3 คือ ระดับการประยุกต์ โดยทั้ง 8 ต าแหน่งงานมีระดับทักษะที่แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และความซับซ้อนเฉพาะด้านของต าแหน่งงานที่ท า ซึ่งเมื่อเทียบกับทักษะของ
บุคลากรในประเทศไทยแล้วยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เทียบเท่ากับระดับทักษะของ SFIA 
ตามกรอบมาตรฐานทางด้านทักษะที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสายงานด้านไอซีที 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในบริบทของประเทศไทย โดยใช้แนวคิด SFIA ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปราย
ผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด SFIA  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและเอกสารด้านกรอบมาตรฐานทางสายอาชีพด้านไอซีที สายงาน
สนับสนุนด้านไอซีที แนวคิดทางด้านสมรรถนะ มาตรฐานทักษะด้านไอซีทีระดับสากล และ
สถานการณ์ด้านมาตรฐานทักษะด้านไอซีทีของประเทศไทย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zoran 
Mitrovic (2010) เรื่องทักษะส าหรับต าแหน่งงานในองค์การ : มุมมองการจัดการระบบสารสนเทศ 
งานวิจัยเรื่องการประเมินอาชีพด้วย SFIA (Skills Framework for the Information Age) ของ 
McIntos D. (2011) ซึ่งได้มีการน ากรอบทักษะและสมรรถนะมาเป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์
ร่วมส าหรับการ วิจัยทางด้านทักษะที่เ กี ่ย วข้อ งกับต าแหน่ง งานในองค์การ และงานวิจัยของ 
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Gohar Feroz Khan และคณะ (2010) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบ  
e-Government ของหน่วยงานรัฐบาลส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยมีขั้นตอนในการศึกษาข้อมูล
ทางด้านทักษะของผู้ใช้งานระบบ ก่อนที่ระบบจะได้รับการพัฒนาให้มีการใช้งาน e-Government ซึ่ง
จะระบุทักษะที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการ ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานการ
ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานระบบ และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 
 จากการศึกษาข้อมูล ท าให้ทราบถึงกรอบมาตรฐานทางสายอาชีพด้านไอซีที ซึ่งปัจจุบันมี
หลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดท ากรอบทักษะทางด้านไอซีทีเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการวัดระดับทักษะ
ของบุคลากรทางด้านไอซีทีให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ซึ่งมีวิธีการกระบวนการศึกษาและสอดคล้องกับรายงานการจัดท าเส้นทางอาชีพในสายงานวิชาชีพ
ด้าน ICT (2556) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของประเทศไทย นอกจากนี้ กรอบ
ทักษะ SFIA ยังมีหลายประเทศพันธมิตรได้น า SFIA ใช้ส าหรับการอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพระหว่าง
ประเทศของตน เช่น ออสเตรเลีย เบลเยียม ชิลี อิตาลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์และไอร์แลนด์ เป็นต้น  

 ผู้วิจัยได้น าแนวคิด SFIA มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เข้ากับบริบทด้านมาตรฐานทักษะด้านไอซี
ทีของประเทศไทย ซึ่ง SFIA เป็นกรอบมาตรฐานทางด้านทักษะที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสายงานด้าน
ไอซีที โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของธุรกิจและทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังได้มีการอธิบายถึงในรายละเอียดของระดับทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อต าแหน่งงานเฉพาะด้านไว้อย่างชัดเจน และครอบคลุมต าแหน่งงานทางด้านไอซีทีทุกกลุ่มสายงาน 
โดยเฉพาะสายงานวิชาชีพสนับสนุน ตลอดจนสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศนั้น ๆ ได้ อีกท้ัง SFIA ได้มีการปรับปรุงข้อมูลทางด้านทักษะ
อย่างสม่ าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สร้างกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีส าหรับสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลเพ่ือน าความรู้ที่ ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิด
ในการวิจัยเพ่ือมองเห็นภาพรวมงานวิจัยได้ชัดเจนขึ้น จากนั้นได้สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพ่ือ
ทราบถึงความต้องการด้านคุณสมบัติประจ าต าแหน่งด้านสายงานสนับสนุน และสร้างแบบสอบถาม
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านไอซีที เพ่ือทราบถึงทักษะของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้าน
ไอซีทีในปัจจุบัน โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่  2 ค าถามแยกตามสายงานสนับสนุนด้านไอซีที 8 ต าแหน่งงาน  
1) ซอฟต์ แ ว ร์ ร ะบบ  (System Software) 2) ผู้ ดู แ ลด้ านคว ามมั่ น ค งปลอดภั ย  ( Security 
Administration) 3) สนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น (Applications support) 4) การด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Operations) 5) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrat ion) 
6) การจัดการพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล (Storage Management) 7) สนับสนุนเครือข่าย (Network 
Support) และ 8) บริการ และจัดการแก้ไขปัญหา (IT Support/Help desk) 

 ส าหรับการด าเนินการวิจัยได้มีแนวทางปฏิบัติคล้ายกับรายงานการจัดท าเส้นทางอาชีพ 
ในสายงานวิชาชีพด้านไอซีที โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักส่งเสริม
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมกับ School of Management สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ท าการศึกษาการจัดท าเส้นทางสายงานวิชาอาชีพด้านไอซีที  และด าเนินการ
จัดท าเส้นทางสายอาชีพ และมาตรฐานสายงานวิชาชีพด้าน ICT Quality Assurance ของประเทศไทย 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ , 2556) โดยท าการศึกษาสถานะบุคลากร
ด้านไอซีที ICT Quality Assurance ประเทศไทย และต่างประเทศ ก าหนดขอบเขตของการจัดท า
เส้นทางอาชีพในสายงานวิชาชีพด้าน  ICT Quality Assurance จัดท ากรอบนิยามของการจัดท า
มาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT Quality Assurance สร้างแนวทางการจัดท าสายงานวิชาชีพด้าน  ICT 
Quality Assurance และสร้างแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที 

3. สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ให้สอดคล้องในแนวทางของ SFIA  

ผู้วิจัยจัดท าแนวทางการก าหนดกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงาน
วิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินผล
เพ่ือรับรองว่ากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที ใน
ประเทศไทย มีความเหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง เมื่อพิจารณาในรายต าแหน่งงานทั้ง 8 ต าแหน่งส่วนใหญ่
เห็นด้วยส าหรับการจัดท ากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซี
ทีในประเทศไทย  

ปัจจุบันบุคลากรด้านไอซีทีค่อนข้างมีจ ากัด และมีหลากหลายทักษะ การจ้างงานหรือ 
การบริหารงาน อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานที่อาจไม่มีความสามารถตรงกับงานที่ต้องท า 
เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครงานหรือไม่มีแนวทางในการก าหนดหน้าที่และความสามารถท่ีชัดเจน ส่งผลให้
เกิดการย้ายงาน ลาออก หรือไม่พอใจในงานที่ท า ซึ่ งสร้างปัญหาให้กับผู้บริหารงานด้านไอซีที ที่
จะต้องสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานใหม่ หรือการฝึกอบรมพนักงานใหม่อย่างไม่จ าเป็น ทั้งนี้
ยังมีบางต าแหน่งงานที่มีระดับทักษะต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรอบทักษะ SFIA ซึ่งยังมีทักษะ
บางส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรอบ
ทักษะ SFIA ผู้วิจัยได้สรุปโดยแยกออกเป็นรายต าแหน่ง ดังนี้  

1. ต าแหน่งซอฟต์แวร์ระบบ เป็นสายสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์ คอยอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบ เช่น การติดตั้ง และบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยมีระดับทักษะ (SFIA  
7 ระดับ) 3 - 5 ซึ่งระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 3 – 4 แสดงว่า บุคลากรควร
ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์ วางแผน ทดสอบและประเมินฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ระบบ  
เพ่ือให้เทียบเท่ากับกรอบทักษะ SFIA ทางด้านทักษะทั่วไปในสายงานจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วย
เช่นกันในด้านของการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ การแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถ
ดูแล/แนะน าผู้อ่ืนได้ ไปยกระดับต าแหน่งงานจากระดับปฏิบัติงานไปสู่ระดับหัวหน้างานในต าแหน่ง
งานซอฟต์แวร์ระบบ 

2. ต าแหน่งผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ 
ทั้งทางด้านการอนุญาต และตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลตามโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การ โดยระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทยมีระดับทักษะที่ 3 – 6 ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
ทักษะ SFIA (7 ระดับ) แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะทั่วไปในสายงาน แสดงว่า บุคลากร
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ควรได้รับการพัฒนาทักษะทั่วไปในสายงานทางด้านการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและ
การจัดการ โดยสามารถเป็นผู้น าทีมงานทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้ส าเร็จ 

3. ต าแหน่งสนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น มีลักษณะการปฏิบัติงานในการสนับสนุน/
ตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบ โดยสามารถให้ค าแนะน าหรือฝึกอบรมการใช้งาน
ด้านโปรแกรมแก่ผู้ใช้งานระบบ รวมถึงการจัดท าเอกสารด้านข้อก าหนดในการจัดการและสนับสนุน
ด้านข้อมูลเพ่ือส่งไปยังนักพัฒนาระบบหรือผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่อไป โดยมีระดับทักษะ (SFIA  
7 ระดับ) 2 - 5 ซึ่งระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 2 – 3 แสดงว่าต าแหน่ง
สนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น ควรได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการให้ค าแนะน าการจัดการฝึกอบรม
การใช้งานด้านโปรแกรมแก่ผู้ใช้ระบบ การตรวจสอบขั้นตอนการสนับสนุนการใช้งานด้านโปรแกรม 
และการจัดท าเอกสาร เพ่ือยกระดับทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับกรอบทักษะ SFIA  

4. ต าแหน่งงานการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการด าเนินการและ
ควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีขององค์การให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยบุคลากรในต าแหน่งงาน
นี้ต้องท าการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ระบบเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ 
ตลอดจนต้องศึกษาหาความรู้รูปแบบการบริการใหม่ๆ ทั้งนี้ระดับทักษะของกรอบทักษะ SFIA ก าหนด
ไว้อยู่ระหว่าง 1 – 4 ซึ่งระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 1 – 3 แสดงว่า บุคลากร
ในต าแหน่งงานดังกล่าวยังขาดทักษะทางด้านการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีและมาตรฐานขององค์กร ซึ่งทักษะระดับนี้จัดอยู่ในต าแหน่งงานระดับ
หัวหน้างาน และควรมีการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ  
การปฏิบัติงาน การแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงสามารถดูแล/แนะน าผู้อ่ืนได้  

5. ต าแหน่งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เป็นงานที่ต้องมีความสามารถในการติดตั้ง ปรับตั้งค่า 
ดูแล ตรวจสอบติดตามและบ ารุงรักษาฐานข้อมูล  โดยระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทย 
มีระดับทักษะอยู่ระหว่าง 2 – 5 ตามกรอบทักษะ SFIA (7 ระดับ) โดยเป็นต าแหน่งเดียวที่สอดคล้อง 
ทั้งทางด้านทักษะในสายงาน และทักษะทั่วไปเป็นไปตามกรอบทักษะ SFIA และ ASEAN 

6. ต าแหน่งการจัดการพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล มีลักษณะงานที่ต้องมีการวางแผน 
การด าเนินงานในการก าหนดค่าการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลทางออนไลน์ /
ออฟไลน์ ข้อมูลผ่านทางเครือข่าย รวมถึงการส ารองข้อมูล จัดเก็บข้อมูล กู้คืนข้อมูลให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่วางไว้ โดยกรอบทักษะ SFIA ได้มีการระบุระดับทักษะของต าแหน่งงานนี้อยู่ระหว่าง 
3 – 6 ซึ่งระดับทักษะของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 3 – 4 แสดงว่าบุคลากรในต าแหน่งงาน
นี้ยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการสร้าง/ร่างมาตรฐานและการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนการลงทุนด้านการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ทั้งนี้
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาทักษะทั่วไปในสายงานทางด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
เทคนิคและการจัดการ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน การแสดงออกทางความคิดที่
สร้างสรรค์ โดยสามารถเป็นผู้น าทีมงานทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ได้ส าเร็จ ซึ่งทักษะระดับนี้จัดอยู่ในต าแหน่งงานระดับหัวหน้างาน  
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7. ต าแหน่งสนับสนุนเครือข่าย เป็นงานทางด้านการบ ารุงรักษา และสนับสนุนเครือข่าย 
ทั้งทางด้านการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การให้ค าแนะน าข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเครือข่าย ซึ่งระดับทักษะของกรอบทักษะ SFIA ก าหนดไว้อยู่ระหว่าง 2 – 5 ซึ่งระดับทักษะ
ของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 2 – 3 แสดงว่า บุคลากรในต าแหน่งงานนี้ยังต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้านการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนระบบเครือข่ายเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และขั้นตอนที่วางไว้ การจัดท ารายงานและวิธีการใช้งานส าหรับการสนับสนุนระบบเครือข่าย รวมถึง
การให้ค าแนะน า/การฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ระบบเกี่ยวกับการท างานของระบบเครือข่าย โดยทางด้าน
ทักษะทั่วไปในสายงานควรได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการ
จัดการ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน การแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ โดย
สามารถเป็นผู้น าทีมงานทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
ส าเร็จ ซึ่งทักษะระดับนี้จะท าให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น
ของกรอบทักษะ SFIA 

8. ต าแหน่งบริการ และจัดการแก้ไขปัญหา เป็นสายสนับสนุนในการประสานงาน 
ด าเนินการช่วยเหลือ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองและทันเวลาต่อผู้ใช้งานระบบ 
โดยกรอบทักษะ SFIA ได้มีการระบุระดับทักษะของต าแหน่งงานนี้อยู่ระหว่าง 1 – 5 ซึ่งระดับทักษะ
ของบุคลากรในประเทศไทย อยู่ในระดับ 1 – 4 แสดงว่าบุคลากรในต าแหน่งงานนี้ยังต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้านการจัดท าตารางการปฏิบัติงานส าหรับการให้บริการและจัดการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงทักษะทางด้านการร่างมาตรฐานและนโยบายส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ให้บริการ 
และจัดการแก้ไขปัญหา ส่วนทางด้านทักษะทั่วไปในสายงานสิ่งที่บุคลากรในต าแหน่งงานนี้ต้องได้รับ
การพัฒนา คือ การพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน  
การแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงสามารถดูแล/แนะน าผู้อ่ืนได ้

โดยได้จัดท าคู่มือการใช้งานแนวทางการน ากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย โดยสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ และเป็นแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยระบุถึงค านิยาม
ต าแหน่งงาน ระดับของทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับสิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาด้านทักษะในต าแหน่งงานและทักษะทั่วไปในสายงานทั้ง 8 ต าแหน่งงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งทางด้านพนักงาน ด้านแผนก/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านผู้บริหาร ด้านการศึกษา/สถาบัน
ฝึกอบรมและหน่วยงานภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

- ด้านพนักงาน สามารถน ากรอบสมรรถนะตามกลุ่มทักษะไปใช้ในการประเมินความ 
สามารถและทักษะของตน เพื่อเป็นการวัดระดับทักษะที่มีอยู่ และแนวทางในการพัฒนาทักษะของตน
เพ่ือไปสู่ระดับทักษะที่สูงขึ้น 

- ด้านแผนก/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถก าหนดกรอบความสามารถและทักษะ 
ที่ต้องการเพ่ือใช้การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งงานต่างๆ รวมทั้งการก าหนดสายอาชีพของงานนั้น ๆ ได ้

- ด้านผู้บริหาร สามารถทราบถึงทักษะตามกรอบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
ด้านไอซีท ี
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- ด้านการศึกษา/สถาบันฝึกอบรม สามารถก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมได้ตามกรอบทักษะและความสามารถที่ต้องการ 

- หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน า
ผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที
เฉพาะกลุ่ม หรือในภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านไอซีทีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และระดับประเทศได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป และเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางการ
บริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมกับกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย โดยน าไปทดลองใช้อันน าไปสู่การพัฒนากรอบทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อไปในอนาคต 

2. ควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานผ่าน
ทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัครสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นการวัดระดับทักษะของตนเองเพ่ือทราบว่าระดับ
ทักษะของตนเองเหมาะสมกับต าแหน่งใด และควรพัฒนาทักษะทางด้านใดในสายงานวิชาชีพ
สนับสนุนด้านไอซีทีผ่านทางเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บไดนามิค  

3. เพ่ือให้มีการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาทางด้านทักษะส าหรับ
นักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประเมินทักษะของนักศึกษาก่อนออกไปท างานในตลาดแรงงาน 
เพ่ือหาช่องโหว่ทางด้านทักษะโดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบทักษะและความสามารถที่ต้องการ ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทย   
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  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้จะน าเสนอการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยวิธีปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัท ท่าอากาศไทย 
จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ เปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 
23 มีนาคม 2558 การประเมินในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์บริษัท ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากนั้น
ท าการประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังโดยใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model: CAPM 
และประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ 
 ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 4.23 ในขณะที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับ 303 บาท (ณ วันที่ 23 มีนาคม 
2558) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ราคา 148.48 บาท ดังนั้นนักลงทุนควรขายหลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยง 
 

ABSTRACT 
 This article currently presents the security analysis with fundamental analysis 
of Airports of Thailand Public Co.,Ltd (AOT). And also evaluates intrinsic value of this 
security comparing to market price as of March 23, 2015. This evaluation analyzed 
AOT’s security 3 steps including analysis of economic condition, industrial situation, 
and company profile in terms of qualitative and quantitative methods. After that, the 
evaluation of expected return with Capital Asset Pricing Model (CAPM) and intrinsic 
value were continually analyzed. 
 The result of study found that expected return of AOT’s security for investors 
was 4.23 percentages. Its intrinsic value was THB148.48, while its market price was over 
at THB303 (as of March 23, 2015). Therefore investors should make decision to sell the 
AOT’s security in order to reduce its risk. 
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ค าส าคัญ 
 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การระดมเงินทุนของภาคธุรกิจในปัจจุบันเพ่ือน ามาใช้ในด าเนินการ หรือขยายการลงทุนนั้น 
มีช่องทางที่หลากหลาย แหล่งการระดมทุนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจ คือการระดม
เงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ให้กับประชาชน ธุรกิจที่จะระดมเงินทุนด้วย
วิธีการนี้จะต้องเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) เป็นตัวกลางท าหน้าที่
ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary 
Market) เป็นสื่อกลางที่จะน าธุรกิจที่ต้องการระดมเงินทุนมาพบเจอกับนักลงทุน และเกิดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่อไป ในส่วนนักลงทุนจะมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ ต้องการผลตอบแทนจากเงินที่ตนเอง
ลงทุน ได้แก่ ส่วนต่างราคาหุ้น เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับ
หุ้นเพ่ิมทุน การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ
ดัชนีต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์ทางพ้ืนฐานเป็นการพิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม 
การด าเนินการของบริษัท ภาวะของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม และภาวะของราคาหุ้น การวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ราคาของหลักทรัพย์นั้นได้ 
 บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน ) หรือ ทอท . มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports of 
Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า AOT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 
และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 โดยมี
วัตถุประสงค์ประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบ
กิจการท่าอากาศยาน ด าเนินการภายใต้ค าขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” ปัจจุบัน 
AOT เป็นผู้บริหารสนามบินนานาชาติหลัก 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 
สนามบินเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่  ผลการ
ด าเนินงานของ AOT ในปี 2557 เป็นที่น่าพึงพอใจและมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มีจ านวนผู้โดยสารขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.67  จ านวนเที่ยวบินรวม
มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.03 และปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้าและออกมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 0.60 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารท่าอากาศยาน
ของ AOT ได้เป็นอย่างด ี
 อย่างไรก็ตาม จากความผันผวนและความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  เช่น ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สภาวะการส่งออก ภาวะการเมืองในประเทศ เป็นต้น 
ล้วนส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงต้องการ
ท าการศึกษามูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ AOT เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนของหุ้นตัวนี้
ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุน 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หลักทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีมูลค่าที่แท้จริงเป็นเท่าใดเมื่อ 
เปรียบเทียบกับราคาตลาด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) AOT 
 2. เพ่ือประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) AOT 
 3. เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหลักทรัพย์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด 
(มหาชน) AOT 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 จะใช้การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 และวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ และวิ เคราะห์
หลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นจดทะเบียนสามัญของบริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) AOT โดยจะท าการ
วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิทางด้านการเงินย้อนหลังของ AOT ในช่วงปี 2554-2557 เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเงิน ส่วนการหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์จะใช้ข้อมูลจากงบการเงินในปี 
2556-2557 ท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และจะใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model: CAPM 
เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
 การศึกษาในครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดว่า ราคาหลักทรัพย์จะเพ่ิมข้ึนและลดลงนั้นเป็นผลมาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะของอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ เช่น หากภาวะเศรษฐกิจมี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น ความต้องการในการเดินทางของประชาชนจะเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การขนส่งมีการเจริญเติบโต ธุรกิจด้านขนส่งที่ประกอบกิจการอยู่ก็จะใช้กลยุทธ์การบริหารธุรกิจเพ่ือ
รองรับกับการเจริญเติบโตในครั้งนี้  และในที่สุดก็จะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต อันเป็นผล
ต่อเนื่องให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บรวบรวมจาก
หลากหลายแหล่ง เช่น เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) วารสารเศรษฐกิจการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ จะใช้ข้อมูลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในช่วงปี 2556-2557 
 2. การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม จะใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม 
 3. การวิเคราะห์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) จะใช้ข้อมูลรายงานย้อนหลังจาก
รายงานประจ าปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 
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 4. การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ จะใช้ข้อมูลจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ วันสิ้นปี ตั้งแต่ปี 2555-2557 และข้อมูลราคาหลักทรัพย์ AOT ตลอดจนข้อมูลงบ
การเงินของบริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555-2557 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะวิเคราะห์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556-
2557 แนวโน้มของเศรษฐกิจปี 2558 
 2. การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม จะวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในอดีต อัตราความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน นโยบายภาครัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม สภาวะการจ้างงาน สถานการณ์การแข่งขัน 
ราคาหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม 
 3. การวิเคราะห์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) จะวิเคราะห์งบการเงิน ได้แก่ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability 
Ratio) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency Ratio) และอัตราส่วนวิเคราะห์
นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio) รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
ก าไรสุทธิ และราคาหุ้นตามบัญชี 
 4. การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ จะวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) 
 5. การประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของของหุ้นสามัญ จะวิเคราะห์โดยใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไร
ต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) 
 
ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 
 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2556  สรุปเรียบเรียงจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,  2558 
 เศรษฐกิจโลกในปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยังคงตกต่ า หลาย
ประเทศมีภาวะถดถอย เมื่อเทียบกับปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาคลี่คลายในทางที่ดี
ขึ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีปัญหาหนี้สาธารณะอยู่และ
อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศอ่ืนที่เป็นคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
 สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ า และเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่างเปราะบาง 
สถานการณ์ราคาน้ ามันโลกมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย กลุ่มประเทศโอเปคยังคงรักษาระดับการ
ผลิตให้อยู่ราว 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพ่ือคงระดับราคาน้ ามันให้อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มประเทศสมาชิก
พอใจ เหตุการณ์ความรุนแรงในลิเบียยังคงกดดันราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ ามันดิบ 
(Dubai) เฉลี่ย 11 เดือน อยู่ที่ 105.4 USD/บาร์เรล 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2556 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และชะลอ
ตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยปัจจัยที่ท าให้อัตราการขยายตัว
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ชะลอลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 คือ อุปสงค์ในประเทศหดตัวลง โดยการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนลดลง เนื่องจากการใช้จ่ายสินค้าคงทนประเภทยานยนต์หดตัวสูงภายหลังผลของ
นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกหมดลง การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนลดลง ส่วนการใช้จ่ายเพ่ือ
การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว แต่อุปสงค์ต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการ แต่การ
ส่งออกสินค้าและการน าเข้าสินค้าลดลง 
 สถานการณ์การค้ากับต่างประเทศ พบว่าการค้าของประเทศไทยในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการน าเข้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส าหรับการส่งออกโดยรวมชะลอตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนการส่งออกมีมูลค่าลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,944.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) พบว่าในเดือนมกราคม – ตุลาคมของปี 2556 การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI มีจ านวนทั้งสิ้น 1,796 โครงการ ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวนโครงการ 
1,889 โครงการ เมื่อพิจารณามูลค่าเงินลงทุนในกิจการต่าง ๆ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,007,700 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกินจากเป้าหมายเงินลงทุนตลอดทั้งปี 2556 ที่ตั้งไว้ 
1,000,000 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนประกอบด้วยโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ 100 % 
จ านวน 713 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 227,100 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและ
ต่างประเทศ 485 โครงการ เป็นเงินลงทุน 451,600 ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย 100 % 
จ านวน 598 โครงการ เป็นเงินลงทุน 329,000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามหมวดของการเข้ามาลงทุน
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 พบว่าประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมาก
ที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุน 447,400 ล้านบาท รองลงมาคือ หมวด
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน 224,300 ล้านบาท และหมวดเกษตรกรรม 
และผลิตผลจากการเกษตรมีเงินลงทุน 102,800 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) 
 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี  2557 สรุปเรียบเรียงจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 
 เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกฟ้ืนตัวดีขึ้น ในหลาย
ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาขยายตัว
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัว แต่ยังคง
มีปัญหาอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงและอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น
ขยายตัวเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ในขณะที่เศรษฐกิจ
ประเทศจีนชะลอตัว 
 สถานการณ์การเงินโลก ธนาคารกลางหลายประเทศยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ า และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ 
 สถานการณ์ราคาน้ ามันโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ
โอเปกตัดสินใจคงก าลังการผลิต และประเทศอิรักสามารถส่งออกน้ ามันดิบได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงในปีนี้
สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตน้ ามันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) จึงส่งผลให้ความต้องการน้ ามัน
โลกยังคงล้นตลาด โดยราคาน้ ามันดิบ (Dubai) เฉลี่ย 11 เดือน อยู่ที่ 99.9 USD/บาร์เรล 
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.6 
ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 แต่ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสที่ 3 
ของปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 โดยปัจจัยที่ท าให้ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คือ การ
เพ่ิมขึ้นของภาคนอกเกษตร ขณะที่ภาคเกษตรชะลอลง ส่วนด้านอุปสงค์ในประเทศเพ่ิมขึ้นจากการ
ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จากการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการปรับตัวดี
ขึ้นหลังจากสถานการณ์ด้านการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งรายได้นอกภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี และอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ ส าหรับการส่งออกและ
การน าเข้าสินค้าและบริการสุทธิลดลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าและบริการลดลงมากกว่าการน าเข้า
สินค้าและบริการ 
 ในส่วนของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2556 รวมทั้งดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและธุรกิจที่
ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 เช่นกัน 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 
2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.0 ซึ่งชะลอตัวลงจากปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 
 การค้าต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
การลดลงของทั้งมูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออก ซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ และการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกตลอดทั้ง 10 เดือน 
มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,486.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
 แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2558 
 ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย (2557) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 
จะมีการขยายตัวร้อยละ 3.9 อันเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเร่งอนุมัติ BOI กับภาคเอกชนจะเพ่ิมอัตราการขยายตัวด้าน
การลงทุนจากภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นได้ เช่น โครงการรถ Eco Car เฟส 2 และเงินลงทุนเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงสิ้นปี 
 การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามัน จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของทุกภาคส่วนลดลง ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อผู้บริโภคและอาจจะช่วยให้อ านาจซื้อปรับตัวดีขึ้น 
 อย่างไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะภาคการส่งออก อีกทั้งได้รับกระทบจากการถูกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ตัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร (GSP) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นอกจากนี้ตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น ก็ประสบ
ปัญหาเงินเยนที่อ่อนค่าลงไป ขณะที่ยุโรปยังคงมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง และอาจจะเข้าสู่
ภาวะเงินฝืด ยิ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกยิ่งข้ึน 
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 การขยายตัวด้านการบริโภคของประชาชนยังคงขยายตัวในอัตราต่ าต่อไป แม้ว่ารัฐบาลจะ
ออกมาตรการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเสียภาษีลดลงก็ตาม เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือน และราคาสินค้า
เกษตรที่ยังมีแนวโน้มตกต่ าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของประชาชน 
 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (AOT) อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจ
การขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ทั้งในด้านการขยายตัว
ของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และด้าน
เที่ยวบินรวมที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกในปี 2557 จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเมือง และจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงจากมาตรการยกเลิกทัวร์ศูนย์เหรียญ
ของทางการจีนก็ตาม สถานการณ์ของอุตสาหกรรมนี้มาพลิกฟ้ืนในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีปริมาณ
การจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.03 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน โดยมีจ านวนเที่ยวบินรวม 609,937 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวภายในประเทศ 285,145 เที่ยวบิน 
และเที่ยวบินระหว่างประเทศ  324,792 เที่ยวบิน จ านวนผู้โดยสารรวม 87.57 ล้านคน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.67 (บมจ. ท่าอากาศไทย, 2557) 
 ภาพรวมธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตเฉลี่ยปีละ  3% 
ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการเติบโตปีละ 4% ส่วนในภูมิภาค
อาเซียนได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ต่อปี จนถึงปี 2573 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นใน
อนาคต (Airports Council International, 2014) 
 รูปแบบของเครื่องบินและการให้บริการก็มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีสายการบิน
ที่ให้บริการทั่วโลกมากกว่า 900 สายการบิน มีจ านวนเครื่องบินทั่วโลกกว่า 20,000 ล า โดยมีผู้ผลิต
เครื่องบินรายใหญ่ 2 บริษัทคือ โบอ้ิงและแอร์บัส ส่วนเครื่องบินที่ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 60% 
เป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียว (Single-aisle Aircraft) โดยโบอ้ิงคาดว่าภายในปี 2574 จ านวน
เครื่องบินอาจจะเพ่ิมขึ้นอีก 2 เท่า เฉพาะเครื่องบินแบบทางเดินเดียวจะเพ่ิมขึ้นถึง 117% (Boeing, 
2014) ขณะเดียวกัน ความต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินระยะไกล (Long Haul) ในอีก 20 ปีข้างหน้า
จะเติบโตประมาณ 5.2% ต่อปี สายการบินหลายแห่งจึงเริ่มสั่งซื้อเครื่องบินแบบสองทางเดิน (Twin-
aisle  Aircraft)  มากขึ้น  ซึ่ งส่งผลต่อปริมาณการจราจรทางอากาศที่คับคั่งมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 (http://www.thairath.co.th/content/393169) ดังนั้น ท่าอากาศยานทั่วโลกจึงต้องเตรียมวาง
แผนการลงทุนพัฒนาขยายขีดความสามารถในการรองรับให้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยสนับสนุนอันเนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยองค์การการ
ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดว่าการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเฉลี่ยระหว่างปี 2553-
2573 คิดเป็น 3.3% ต่อปี หรือคิดเป็นจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 43 ล้านคนต่อปี และคาดว่า
ภายในปี 2573 นักท่องเที่ยวจะเพ่ิมสูงถึง 1,800 ล้านคน โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมี
ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับประเทศไทยจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 19 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 85% 

http://www.thairath.co.th/content/393169
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เดินทางเข้ามาทางอากาศ นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ยังเป็น
ปัจจั ยที่ ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซี ยนให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพราะจะมีการเดินทางระหว่างกันภายในภูมิภาคมากขึ้นเป็น 120 ล้านคน
ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยอาจเจอคู่แข่งหลายด้าน จึงต้องเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาท่าอากาศ
ยานหลักของประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าว (บมจ. ท่าอากาศยานไทย, 2557) 
 
การวิเคราะห์บริษัท 
 ชื่อย่อหลักทรัพย์  AOT 
 เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107545000292 
 ประเภทธุรกิจ  ประกอบกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือ 
    ต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน 
 ทุนจดทะเบียน  14,285,700,000 บาท 
 จ านวนหุ้นสามัญ  1,428,570,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 ผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70 
    ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 
 รอบปีบัญชี  1 ตุลาคม – 30 กันยายน 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (สรุปและเรียบเรียงจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย, 2557) 
 AOT ประกอบธุรกิจสนามบินของประเทศไทยโดยธุรกิจหลักประกอบด้วย  การจัดการ 
การด าเนินงาน และการพัฒนาสนามบิน โดยมีสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สนามบิน
ภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งสนามบินทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักของประเทศ มีความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับ
เที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
 AOT มีรายได้จากการด าเนินงาน 2 ส่วน ประกอบด้วย รายได้จากกิจการการบิน และรายได้
ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยรายได้จากกิจการการบินเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทาง
อากาศโดยตรง เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมสนามบิน รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และรายได้ค่า
เครื่องอ านวยความสะดวก ส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายได้ค่าเช่าส านักงานและอสังหาริมทรัพย์ รายได้เกี่ยวกับบริการ 
และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 
 นอกจากนี้ AOT ยังได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสนามบิน และ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจของ AOT รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทดังกล่าวระหว่างร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 
880.05 ล้านบาท 
 โครงการลงทุนในอนาคต (สรุปและเรียบเรียงจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย, 2557) 
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 AOT มีโครงการการลงทุนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 วงเงิน 61,738.420 ล้านบาท 
โดยได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 28 หลุมจอด เป็นหลุมจอด
ระยะไกลส าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 8 หลุมจอด รองรับเครื่องบินเอ 380 และอีก 20 หลุมจอด 
รองรับเครื่องบินโบอ้ิง 747-400 พร้อมกับก่อสร้างทางขับเข้าสู่ลานจอดและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายเพ่ือเป็นถนนเชื่อมต่อในเขตปฏิบัติการบิน รวมทั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องกลภายในอุโมงค์ที่จะรองรับระบบต่าง ๆ ในอนาคต 3. งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า
ย่อย ระบบจ าหน่าย ระบบประปา ระบบน้ าเสีย และระบบการจัดการขยะ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ภายในเดือนมีนาคม 2559 ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 2. งานก่อสร้างส่วน
ขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก 3. งานก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและที่จอด
รถด้านทิศตะวันออก 4. งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2560 
ก าหนดแล้วเสร็จเมษายน 2563 
 โครงการส่วนขยายดังกล่าวจะท าให้รองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมอีก 25 ล้านคนต่อปี ท าให้ขีด
ความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิรวมอาคารผู้โดยสารเดิมเป็น 70 ล้านคนต่อปี และเมื่อรวมกับ
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่รองรับผู้โดยเพ่ิมอีก 15 ล้านคน จะท าให้รองรับผู้โดยสารได้รวม 
85 ล้านคนต่อปี เพียงพอจะรองรับการเติบโตของผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ AOT ยังมี
โครงการก่อสร้างทางวิ่งส ารองความยาว 2,900 เมตร วงเงิน 20,243 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ได้ภายในปี 2558 ก าหนดแล้วเสร็จปี 2560 จากนั้นจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างทางวิ่งเพ่ิมความยาว
เป็น 3,700 เมตร เพ่ีอใช้เป็นทางวิ่งที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะรองรับ
จ านวนเที่ยวบินได้เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแนวโน้มของอัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย ปี 2550-2557 แนวโน้ม 
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.14 เพิ่มขึ้น 
2. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 10.78 เพิ่มขึ้น 
3. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 35.46 ลดลง 
4. อัตราก าไรสุทธิ 18.85 เริ่มชะลอตัวลดลง 
5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.43 เริ่มชะลอตัวลดลง 
6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.04 เริ่มชะลอตัวลดลง 
7. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 13.22 เริ่มชะลอตัวลดลง 
8. อัตราหมุนของสินทรัพย ์ 0.19 เพิ่มขึ้น 
9. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 0.91 ลดลง 
10. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 8.91 เพิ่มขึ้น 
11. อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 1.07 ปรับตัวคงที ่
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 การวิเคราะห์หุ้นสามัญตามหลักพื้นฐาน 
 การจ่ายเงินปันผล 
 บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 จาก
ก าไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการ
ลงทุนในอนาคต ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มีมติการ
จัดสรรเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2556 ในอัตราหุ้นละ 4.60 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,571,422,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.23 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัท ซึ่ง 
ทอท. ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการจ่ายเงินปันผล 
 

วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) รวมเป็นเงิน (บาท) 
10 ก.พ. 2553 0.42 599,999,400 
9 ก.พ. 2554 0.55 785,713,500 
9 ก.พ. 2555 0.80 1,142,856,000 
7 ก.พ. 2556 1.80 2,571,426,000 
6 ก.พ. 2557 4.60 6,571,422,000 

 
 อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (Price-Earnings Ratio) 
 ในปี 2557 บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิเท่ากับ 12,220,373,264 บาท 
คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.55 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิเท่ากับ 32.97 เท่า 
 
 ราคามูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 
 เป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อกิจการเลิกกิจการ ราคาหุ้นของกิจการที่ใกล้จะล้มละลายจะมี
ราคาขายตามราคาตลาดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ในปี 2557 AOT มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 4.15 
บาทต่อหุ้น และมีราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 282 บาทต่อหุ้น กิจการจึงอยู่ใน
สถานะปกติ ยังไม่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการล้มละลาย 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นค านวณได้จากวิธี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่ง
มีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 Ke   = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากหลักทรัพย์ AOT 
 Rf  = อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) ใช้อัตรา 
    ผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ตลอดปี 2557 
    เท่ากับร้อยละ 3.5725 
 
 

Ke  =  R f  +   (Rm  -  R f)  
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 Rm  = อัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ (Market 
    Risk) โดยค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของ Set Index 
    เฉลี่ยย้อนหลัง  เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2557 
    เท่ากับร้อยละ 11.58 
   = ค่าเบต้า (Beta Factor) ดัชนีวัดความเสี่ยงของกิจการ เป็นตัวแปร 
    ส าหรับวัดความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของกิจการเทียบกับหลักทรัพย์ 
    ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ได้มาจากการค านวณสมการถดถอย  
    (Regression) โดยใช้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ กับดัชนีราคา 
    หลักทรัพย์ AOT ย้อนหลัง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 18 
    กันยายน 2557 ถึง 18 มีนาคม 2558 ได้เท่ากับ 0.082497 เมื่อ 
    ค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ AOT ได้ 
    เท่ากับร้อยละ 4.23 
 
 การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์บริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้วิธี
อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) โดยหลักการค านวณอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่า ผู้ลงทุนจะยอมจ่ายเงินเพ่ือซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวณ
ดังนี้ 
 P/E เฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลัง x (ก าไรต่อหุ้นเฉลี่ย 3 ปีก่อน + [(ก าไรต่อหุ้นเฉลี่ย 3 ปีก่อน
ก าไรต่อหุ้นเฉลี่ย 3 ปีก่อน x ก าไรที่คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน)/100]) 
 เมื่อแทนค่าลงในสูตรจะได้มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ AOT เท่ากับ 148.48 บาทต่อหุ้น 
 ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์นั้น นักลงทุนจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ 3 กรณี คือ (ศิรินันท์ ธนิตยวงศ์ และคณะ, 2538) 
 1. หากราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือเรียกว่า Under Value นัก
ลงทุนควรซื้อหลักทรัพย์นั้น เพ่ือหาก าไรจากการที่ราคาหลักทรัพย์นั้นจะสูงขึ้นในอนาคต  เพ่ือให้
เท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น 
 2. หากราคาตลาดของหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น หรือเรียกว่า Equilibrium 
Value เป็นราคาสมดุลแล้ว นักลงทุนจึงไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จึงควร
ถือหลักทรัพย์นั้นไว้ต่อไป 
 3. หากราคาตลาดของหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือเรียกว่า Upper Value นัก
ลงทุนควรขายหลักทรัพย์นั้น เพ่ือป้องกันการขาดทุนจากการที่ราคาหลักทรัพย์นั้นจะต่ าลงในอนาคต 
เพ่ือให้เท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น 
 ในกรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) ปรากฏว่า มูลค่าที่แท้จริงที่
ค านวณได้เท่ากับ 148.48 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 เท่ากับ 
303 บาท จะเห็นได้ว่าราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Upper Value) ดังนั้นนักลงทุน
จึงควรระมัดระวังในการถือหุ้นนี้ และหาจังหวะในการขาย เนื่องจากหุ้นตัวนี้มีมูลค่าที่เกินกว่ามูลค่าที่
ควรจะเป็น 
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อภิปรายผล 
 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ การค้าโลกที่
ยังคงอ่อนแอ ปัจจัยที่สองคือ อัตราดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน ปัจจัยที่สาม คือ ผลกระทบต่องบการคลังและการค้าของประเทศ
ผู้ผลิตน้ ามัน  ปัจจัยสุดท้ายคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนและญี่ปุ่นอาจจะประสบ
ปัญหาภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 
และส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะมายังประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินหลาย
แห่งได้ท าการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของไทยในแนวทางเดียวกันว่า ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยน่าจะมี
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.9 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการลงทุนของภาคเอกชนหลังจากได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ในปี 2557 ซึ่ง
จะลงทุนได้อย่างจริงจังในปี 2558 ดังนั้นก าลังซื้อภายในประเทศยังคงมีทิศทางที่เติบโตได้ ย่อมส่งผล
ด้านบวกต่อการเดินทาง 
 ในส่วนของการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ท่าอากาศไทย จ ากัด (มหาชน) นั้น ทุก
อัตราส่วนมีทิศทางที่ดีทางด้านบวก แสดงให้เห็นถึงการมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลที่ดี
ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ของ AOT 
 อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.23 
ในขณะที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์ AOT มีค่าเท่ากับ 303 บาท (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558) ซึ่งสูง
กว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ราคา 148.48 บาท เรียกว่า Upper Value  นักลงทุนจึงควรระมัดระวังในการถือ
หุ้นนี้ และหาจังหวะในการขาย เนื่องจากหุ้นนี้เกินมูลค่ามามากแล้ว ส่วนผู้ที่สนใจอยากซื้อหุ้นตัวนี้ 
ควรที่จะรอในขณะที่ราคาหุ้นนี้ลง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันของนักศึกษาหลักสูตร         
ครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาด้วยเทคนิคการสะท้อน
ความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่า งที่ ใช้ ใน การวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่ศึกษาในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 131 คน สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 
1) เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 2 ) ข้อค าถามที่ใช้ในการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 3) แบบประเมินทักษะเมตาคอกนิชัน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีคะแนนทักษะเมตาคอกนิชันก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 61.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.79 ส่วนคะแนนทักษะเมตาคอกนิชันหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  68.71 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 9.98 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ เรียนด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีคะแนนทักษะ
เมตาคอกนิชันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were: enhance metacognitive skills using 

reflective thinking  technique by social network. The samples were 131 tertiary 
students in Educational Innovation and Information Technology Course. The research 
instruments were: 1) edmodo Social network, 2) metacognition questions for 
reflective thinking, and 3) metacognitive skill self-assessment form. The descriptive 
statistics used were mean ( x ), standard deviation (S.D.), and t-test. The research 
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findings were: tertiary students in educational innovation and information technology 
course study through reflective thinking  technique by social network  had pre-test 
metacognitive skills scores average of 61.93 and the standard deviation level of 8.79. 
tertiary students In educational innovation and information technology course study 
through reflective thinking  technique by social network  had post-test metacognitive 
skills scores average of 68.71 and the standard deviation level of 9.98. Tertiary students 
In educational innovation and information technology course study through reflective 
thinking  technique by social network  had post-test metacognitive skills scores higher 
than pre-test metacognitive skills scores at the .05 level of significance. 
 
ค าส าคัญ 
 ทักษะเมตาคอกนิชัน เทคนิคการสะท้อนคิด เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ 
WEB2.0 ที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นตัวตน (Profile) เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
หรือสะท้อนความคิดของตนเอง ผ่านเว็บบล็อก หรือแสดงรูปภาพเพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้รับข้อมูล             
ที่เป็นปัจจุบันของตนรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการรู้จักกันผ่านเพ่ือนของเพ่ือนซึ่งก็คือการใช้ เน็ตเวิร์ก    
ของเพ่ือนเพ่ือท าความรู้จักกับบุคคลอ่ืน ผู้ใช้สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูลของตนเอง      
ว่าต้องการเผยแพร่ข้อมูล สู่สาธารณะ หรือจ ากัดสิทธ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือนของตน 
ตัวอย่างของเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ ได้รับความนิยม  ได้แก่ MySpace, Facebook และ Hi5     
(ศิริพร กนกชัยสกุล, 2553) นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็น      
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ซึ่งมีฟังก์ชันการท างาน หรือเครื่องมือที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียน  
การสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ในตัว เช่น การสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ การตัดเกรด      
แบบออนไลน์ ฯลฯ เครื่องมือหนึ่งที่มีบริการอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์คือเครื่องมือที่เปิดโอกาส  
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเขียนบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเว็บบล็อก หรือการเขียนบันทึก
ผ่านกระดานข่าวหรือกระดานสนทนาก็ได้ โดยผู้เรียนสามารถก าหนดสถานะของเนื้อหาว่าจะให้เพื่อน
หรือผู้ใดสามารถเข้าถึงได้บ้าง ซึ่งเมื่อน าเทคนิคการสะท้อนความคิดเข้ามาใช้โดยให้ผู้เรียนได้เขียน
สะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้วางแผน ตรวจสอบ และประเมิน     
การท างานของตนเองระหว่างกจิกรรมการเรียนการสอน  จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ  
เมตาคอกนิชันให้แก่ผู้เรียนได้ 

ทักษะการคิด หรือกระบวนการคิด เป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้        
โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ของตนมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะการคิด  
การที่ผู้เรียนจะมีทักษะการคิดที่ดีนั้น นอกจากวุฒิภาวะของผู้เรียน และประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียน    
มีอยู่แล้วนั้น Livingston (2010) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดของผู้เรียนจะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับ      
การแสวงหาข้อมูลของผู้คิด ความสนใจ และความต้องการมีส่วนร่วมในการคิดของผู้เรียนเอง ผู้อื่นจะ
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ไปคิดแทนย่อมไม่ได้ ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ของการคิดไปตามล าดับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยค านึงถึงพ้ืนฐานของความรู้ เดิมของผู้เรียน   
และประสบการณ์ของผู้เรียนในแต่ละทักษะ ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นหาก
ผู้เรียนจะมีทักษะการคิดที่ดี ผู้เรียนจะต้องรู้จักกระบวนการควบคุมความคิดของตนเอง  หรือที่เรา
เรียกว่า ทักษะเมตาคอกนิชัน ของตนเองควบคู่กันไปกับการเรียน จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
การวางแผนการท างาน พร้อมกับตรวจสอบวิธีการท างาน และประเมินการท างานตามความคิด    
ของตนเองไปพร้อมกัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดของผู้เรียนควรจะมีการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันของผู้เรียนด้วย  พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้เสนอ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดด้วยการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้โดยผู้เขียนจะบันทึกวิธีคิด บันทึกการท างาน แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของ
ตนเอง และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน ท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและทบทวนการ
ท างานของตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้น าข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นผลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของตนเองต่อไป เทคนิคในการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันที่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้อย่างได้ผลคือเทคนิคการสะท้อนความคิด ซึ่ง  Simon 
(1994 อ้างถึงใน พัทธ ทองต้น, 2545) ได้กล่าวไว้ว่าเทคนิคในการพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งก็คือการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ฝึกความตระหนักรู้ในกลวิธีการเรียนรู้ ทักษะการก ากับตนเอง 
และทบทวนตัวเอง เพราะฉะนั้นการฝึกให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดออกมาให้ตนเองได้รับรู้ว่าตนเอง
ก าลังคิดอะไรอยู่ การสะท้อนคิดจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชันได ้
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นการใช้เทคนิคการเขียนสะท้อนความคิดด้วยการเขียนบันทึกการ
เรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนการเรียนหรือการท างานของตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใน
การวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการท างานของตนเองอยู่ตลอด รวมเข้ากับจุดเด่นของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเครื่องมือให้ผู้เรียนได้เขียนสะท้อนความคิดผ่านบันทึกการเรียนรู้ จัดเป็น
พ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดในการท างานของตนเอง สามารถก าหนดให้เฉพาะคนที่
ผู้เรียนอนุญาตได้เข้าถึงเนื้อหาที่ผู้เรียนได้บันทึกไว้ ท าให้ผู้เรียนรับทราบได้ว่าเนื้อหาจะที่ผู้เรียนเขียน
นี้จะมีผู้ใดสามารถเข้าถึงได้บ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วย
เทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตัว
นักศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในการพัฒนา
สังคมดังเจตนารมณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาจะมีทักษะเมตาคอกนิชันภายหลังการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

100 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย   
ราชภัฏร าไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีที่ลงเรียนในรายวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 หมู่เรียน 
จ านวน 131 คน ได้แก่ 1) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี หมู่ 1 จ านวน 29 คน 
2) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 1 จ านวน 39 คน 3) นักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 2 จ านวน 34 คน และ 4) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หมู่ 1 จ านวน 29 คน 

การวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เทคนิคสะท้อน
ความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะเมตาคอกนิชัน 
 
ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
ค าอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
เทคนิคการเขียนสะท้อนความคิด หมายถึง การเขียนสะท้อนความคิดภายหลังการเรียนของ

ผู้เรียนด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เทคโนโลยีเว็บ WEB2.0 ที่ผู้เรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูล

การสะท้อนความคิดของตนเอง ในการทดลองครั้งนี้เลือกใช้ Edmodo ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
 ทักษะเมตาคอกนิชัน หมายถึง กระบวนการควบคุมและทบทวนความคิดของตนเอง แบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมิน 

 
เทคนิคการเขียนสะท้อนความคิด 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ทักษะเมตาคอกนิชัน 
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เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แบบประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียน (O’Neil & Abedi, 1996 อ้างถึงใน นาถวดี  นันทาภินัย, 

2546) จ านวน 20 ข้อ แปลโดย นาถวดี นันทาภินัย (2546) ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้เป็นการ
ประเมินตนเองที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญของเมตาคอกนิชันคือ 1) การวางแผน (Planning) 
2) การก ากับตรวจสอบ (Monitoring) 3) การประเมิน (Evaluating) น าแบบประเมินเมตาคอกนิชัน
ของผู้เรียนที่ได้ปรับปรุงภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา แล้วน าไปให้นักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ท าแบบประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียนเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Coefficient) ตามวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นมีค่า 0.908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ www.edmodo.com 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่น ามาใช้ในการวิจัยเลือกใช้คือ www.edmodo.com ซึ่งเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ ผู้สอน และผู้เรียนที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถท า
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   แบ่งปันเนื้อหา สื่อการเรียนการสอนสารสนเทศ   
ได้อย่างง่ายดาย เป้าหมายส าคัญของ Edmodo คือการใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการผู้เรียนทุกคนได้ และที่ส าคัญ
คือสามารถให้ผู้ เรียนสามารถเขียนบันทึ กการเรียนรู้ภายหลั งการเรียนโดยใช้ ฟั งก์ชัน   
ASSIGNMENT ได ้

ข้อค าถามในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ออกแบบข้อค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เรื่อง การออกแบบงาน
น าเสนอ  การเขียนสะท้อนความคิดนี้ แบ่งการเขียนออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้ผู้เรียนเขียนบันทึก
การเรียนรู้ทันทีท่ีได้น าเสนองานในสัปดาห์แรก ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
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1. นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับงานน าเสนอของตนเองอธิบายมาอย่างละเอียด 
2. การน าเสนองานในวันนี้ได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นใดบ้าง จงอธิบายมาอย่าง 

ละเอียด 
3. นักศึกษาเห็นด้วยกับค าวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น จงอธิบายมา 

อย่างละเอียด 
4. นักศึกษาจะมีแนวทางในการปรับปรุงงานน าเสนอของตนเองอย่างไร จงอธิบายมา 

อย่างละเอียด 
5. นักศึกษาประทับใจงานน าเสนอของเพ่ือนคนไหนมากที่สุด เพราะเหตุใดจึงประทับใจ

งานของเพ่ือนคนนั้น และจะน าจุดเด่นมาปรับปรุงงานของตนเองได้อย่างไรจงอธิบายมาอย่างละเอียด 
ครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลังจากการแก้ไขงานน าเสนอเรียบร้อยแล้ว 

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. งานน าเสนอได้แก้ไขส่วนใดไปบ้าง 
2. งานน าเสนอท่ีได้แก้ไขมีคุณภาพดีขึ้นกว่างานน าเสนอชิ้นแรกอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
3. จากการฝึกออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการออกแบบงานน าเสนอ นักศึกษาได้ความรู้

อะไรบ้าง และจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในรายวิชาอ่ืนได้อย่างไร 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 

2557 ผู้วิจัยจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยสัปดาห์ละ 1 วัน  และก าหนดวันเวลาโดย
ใช้เวลาคาบการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สัปดาห์ละ          
4 ชั่วโมง จ านวน 8 สัปดาห์ โดยเก็บข้อมูลจากแบบประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียนก่อนการทดลอง
เปรียบเทียบกับการประเมินทักษะเมตาคอกนิชันของผู้เรียนหลังการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยค่าสถิติ  
Dependent t-test 
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตัวนักศึกษา สมมติฐานการวิจัยคือ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจะมี
ทักษะเมตาคอกนิชันภายหลังการเรียนด้วยเทคนิคสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เทคนิคสะท้อนความคิดผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวแปรตาม   ได้แก่ ทักษะเมตาคอกนิชัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้       
1) การวางแผน 2) การตรวจสอบ และ 3) การประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x )       
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (Dependent t- 
   test) คะแนนการประเมินเมตาคอกนิชันก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

(n=131) 
คะแนน

เฉลี่ย( x   ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 
t Sig. 

ก่อนเรียน 
(n=131) 

61.93 8.79 
-1.57 .05 

หลังเรียน 
(n=131) 

68.71 9.98 

*p < 0.05 
 

จากตารางที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิค           
การสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีคะแนนก่อนเรียนจากแบบประเมินเมตาคอกนิชัน
ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 61.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.79 และมีคะแนน
หลังการเรียนจากแบบประเมินเมตาคอกนิชันของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 68.71 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 9.98  และนักศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิค  
การสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีทักษะเมตาคอกนิชันหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจะมีทักษะเมตาคอกนิชันภายหลังการเรียนด้วย
เทคนิคสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยเทคนิคสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์สามารถพัฒนาทักษะเมตาคอกนิชันของนักศึกษาให้สูงขึ้นเป็นเพราะ การสะท้อนความคิด   
จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสพินิจพิจารณาผลงานของตนเองว่ายังมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข          
ได้มีโอกาสเปรียบเทียบชิ้นงานของตนเองกับชิ้นงานของเพ่ือนร่วมชั้นว่ามีความแตกต่างกันอย่าง ไร 
หรือมีจุดเด่นที่น าเสนอแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงชิ้นงานของตนเอง
ต่อไป ซึ่งการออกแบบผลงานการน าเสนอนั้น นักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการออกแบบงาน
น าเสนอตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาในชั่วโมงเรียน จากนั้นจะได้ทดลองออกแบบและน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
เมื่อได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากเพ่ือน และผู้สอนในด้านการออกแบบและการน าเสนอแล้ว นักศึกษา
จะได้กลับไปตรวจสอบ ทบทวนผลงาน ตลอดจนประเมินผลงานการออกแบบงานน าเสนอและวิธีการ
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น าเสนอของตนเอง ซึ่งการสะท้อนความคิดนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนการวางแผน ตรวจสอบ 
และประเมินการท างานของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Scruggs (1985 cited in Blakey, 1990) ที่กล่าวไว้ว่า การสร้าง
พฤติกรรมการท างานอย่างมีแบบแผน คือ ระบุสิ่งที่เราก าลังค้นหา เพ่ือสร้างแนวทางการตัดสินใจที่รู้
ส านึกเกี่ยวกับความรู้ของการบันทึกเหตุการณ์ในทันทีภายหลังจากที่การเรียนเสร็จสิ้นลงเพ่ือให้
เหตุการณ์ท่ีบันทึกไม่เลือนหายไปจากความคิดเป็นบันทึกของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความคิดของตนเอง
ที่เพ่ิงผ่านมา ผู้เรียนจะได้วางแผน ควบคุมการท างานของตนเอง ตลอดจนก ากับดูแลการเรียนรู้และ
การท างานตามแผนที่ตนเองได้วางไว้ และจัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละอย่างการให้นักศึกษาได้
เขียนสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจะก าหนดให้นักศึกษาแบ่งการเขียนสะท้อนคิด
ออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรกภายหลังจากที่ได้น าเสนองานครั้งแรก จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ทบทวนการวางแผน ตรวจสอบการท างาน และประเมินผลงานของตัวเอง ซึ่งการที่นักศึกษาได้มี
โอกาสสะท้อนความคิดในขั้นตอนนี้จะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าสิ่งที่ได้จากการสะท้อนความคิดนี้
ไปปรับปรุงการออกแบบงานน าเสนอให้ดีขึ้น และยังท าให้นักศึกษาได้ค้นพบข้อบกพร่องในการท างาน 
รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนางานน าเสนอของตนเองให้ดียิ่งขึ้นขึ้น ดังตัวอย่างข้อความที่นักศึกษาได้
เขียนสะท้อนความคิดไว้ดังต่อไปนี้ 

ด้านการวางแผน กลุ่มตัวอย่างคนที่ B1/5 “เราต้องหาภาพที่จะบ่งบอกถึงสินค้าของเรามา
ใส่ในข้อมูลติดต่อ และตรวจสอบงานของเราว่ามันมีตรงไหนที่ขาดหรือเกินไปหรือเปล่า และปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น” ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้มีการประมวลผลข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผนใน
การท างาน 

ด้านการตรวจสอบ กลุ่มตัวอย่างคนที่ B1/5 “เวลาพูดยังติดอาการตื่นเต้นไปบ้างท าให้บางค า
ติดขัดและเหมือนรัวเกินไป แต่พูดเสียงดัง ฟังชัดดี การท าสื่อที่น าเสนอน่าสนใจ มีลูกเล่นที่
หลากหลาย แล้วก็ไม่ค่อยมีตัวหนังสือมากไปส่วนใหญ่จะเป็นภาพ แล้วน ามาอธิบายเอง” “ที่เราต้อง
ไปแก้ไขคือส่วนของข้อมูลติดต่อ ซึ่งที่อยู่เราไม่จ าเป็นต้องใส่ก็ได้และควรที่จะใส่รูปภาพข้อมูลที่
เกี่ยวกับร้านเข้าไปด้วยเพ่ือให้คนที่สนใจจะได้ติดต่อเราได้สะดวกมากขึ้น” ข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนได้มีการตรวจสอบผลจากการท างานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

ด้านการประเมิน กลุ่มตัวอย่างคนที่ B1/5 “ผลงานของ สุประภา นาเรือง เพราะ เขามีการ
น าเสนอท่ีดี รูปแบบในการน าเสนอน่ารัก มีลูกเล่นสะดุดตา มีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่มี
เนื้อหามาก และมีการน าโลโก้ของห้างมาใส่เพ่ือบ่งบอกถึงว่าเราสามารถไปซื้อได้ที่ไหนบ้าง เราจ า
จุดเด่นของเพ่ือนตรงที่มีโลโก้ที่สื่อได้ง่ายมาใช้ในการเป็นข้อมูลติดต่อ” ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ได้มีการประเมินผลงานของเพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือน าข้อมูลไปปรับการท างานของตนเองต่อไป 

จากการเขียนสะท้อนความคิดของกลุ่มตัวอย่างคนที่  B1/5 โดยสรุปแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีการวางแผนการท างานน าเสนอ และเมื่อได้น าเสนองานเรียบร้อยแล้ว มีการตรวจสอบและ
ประเมินกระบวนการท างานและผลงานของตนเอง ตลอดจนเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยในงาน
ตนเองกับตัวอย่างงานน าเสนอของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อน
ความคิดในครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนการท างานในครั้งต่อไป 
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ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้นั้นคือ edmodo.com เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ออกแบบมาเพ่ือการจัดการเรียนรู้โดยมีระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning 
Management System) และเครื่องมือที่ช่วยผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Note ที่ช่วยให้
ผู้สอนแจ้งข่าวสารให้กับผู้สอน ผู้สอนสามารถแนบไฟล์ประเภทต่าง  ๆ ทั้งไฟล์เอกสาร ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ เสียง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถผลิตหรือค้นหาให้นักศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ผ่านหน้าเว็บบอร์ด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาส
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน ท าให้นักศึกษาสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้มา
วางแผน ตรวจสอบ และประเมินการท างานของตนเอง และการที่ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาเขียนสะท้อน
ความคิดแบบมีค าถามน าโดยใช้ฟังก์ชัน Assignment นี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีพ้ืนที่ใน
การสะท้อนความคิดเพ่ือทบทวนการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลงานของตนเอง ซึ่งฟังก์ชัน 
Assignment นี้ นักศึกษาสามารถเขียนสะท้อนความคิดได้โดยไม่จ ากัดความยาว และไม่ต้องค านึงถึง
ความสละสลวยหรือความถูกต้องของภาษา ท าให้นักศึกษาสามารถเขียนสะท้อนความคิดได้โดยไม่มี
อุปสรรคทางความสามารถด้านภาษามาขวางกั้น นอกจากนี้ การเขียนสะท้อนความคิดผ่าน ฟังก์ชัน 
Assignment ยังเป็นความลับที่ไม่เปิดเผย โดยที่ผู้สอนเท่านั้นจะเป็นผู้ที่สามารถเปิดอ่านเนื้อหาจาก
การเขียนสะท้อนความคิดของนักศึกษาได้และผู้สอนจะปิดเป็นความลับ ท าให้นักศึกษาสามารถ
แสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มที่เมื่อตนเองจะต้องเปรียบเทียบงานน าเสนอของตนเองกับงาน
น าเสนอของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับภาษิต ประมวลศิลป์ชัย (2548) ที่ ได้ศึกษา
กระบวนการและผลของการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของครูประจ าการโดยใช้วิธีการ
สะท้อนความคิดแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาครูด้วยวิธีการ
สะท้อนความคิดแบบผสมผสานส่งผลให้ความสามารถในการคิดไตร่ตรองของกลุ่มครูประจ าการ
เพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับนฤมล เนียมหอม (2549) ที่ได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครู
ในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน ผลการวิจัยพบว่า การสะท้อนความคิดของครูผ่านการเขียนบันทึก
และการสนทนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ การชี้แนะด้วยการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและ
การเสริมความรู้ตามความสนใจและความต้องการของครู และการปฏิบัติงานอย่างอิสระจากของครู 
องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้ครูเกิดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้นั้น ในการมอบหมายให้นักศึกษาเขียนบันทึก      
การเรียนรู้นั้น ไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับความสละสลวยของภาษา เนื่องจากการเขียนบันทึก
การเรียนรู้นี้ ใช้ส าหรับการสะท้อนความคิดเพ่ือทบทวนการวางแผน ตรวจสอบ และประเมิน
กระบวนการท างานของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น เนื่องจากหากเราก าหนดให้นักศึกษาต้องเขียนบันทึก
ด้วยภาษาที่สละสลวยแล้วอาจเป็นอุปสรรคต่อการสะท้อนความคิดเพราะนักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เรียบเรียงค าพูดได้อย่างสละสลวยเพียงพอ และกังวลกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้ การเขียนสะท้อน
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ความคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนกระบวนการท างานของตนเองเพ่ือวางแผน 
ตรวจสอบ และประเมินเท่าทัน ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความสวยงามของภาษา ซึ่งจะท าให้การสะท้อน
ความคิดไม่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาไม่สามารถแสดงกระบวนการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินได้
ดีเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปนั้น เนื่องจากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการให้นักศึกษาเขียนสะท้อนคิดภายหลังกิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น                 
แต่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น อาจจัดให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ซึ่งระหว่างกิจกรรมนั้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนั้นเราอาจท าการ
เก็บข้อมูลระหว่างการท างาน หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อความที่นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งเราสามารถน าข้อมูลนั้นมาท าการวิ เคราะห์ เนื้อหา เพ่ือตรวจสอบทักษะ
เมตาคอกนิชันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว  

โยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว
โยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบจัดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ โปรแกรมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มี่ต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี และแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t – test Dependent Samples และ t – test Independent 
Samples  

ผลการวิจัยพบว่า  1) โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการส่งผลช่วยนักเรียน
พัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้สูงขึ้น  2) นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  3) หลังการทดลองนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมพัฒนา
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ผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study The Effects of a Learner 
Development Program based on Yonisomanasikarn Approach on the Media Literacy of 
Mathayomsuksa 3 Students, Horwang School, Bangkok Metropolitan. The research was 
the Quasi experimental design. The sample consisted of 80 students who were 
randomly assigned, 40 students in each group, to form the experimental and control 
groups. The instruments used were a Learner Development Program based on 
Yonisomanasikarn Approach, the Media Literacy test, the student’s self-report of 
learning experiences in each session, the students opinion’s towards the Program and 
the researcher. Mean, Standard Deviation, Dependent-Sample t-test and Independent-
Sample t-test were used for data analysis. 

The results indicated that: 1)  The experimental group reported that 
participating in the Learner Development Program based on Yonisomanasikarn 
Approach helped them developing their Media Literacy behavior 2)  There were 
significantly differences between the pretest and the posttest of the Media Literacy 
scores of the experimental group at .05 level of significant.  3)  After the experiment, 
there were significant differences of the Media Literacy scores between the control 
and experimental group at .05 level of significant  
 
ค าส าคัญ 

โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการ การคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสังคม ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมรวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ส่งผลให้บุคคลสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล  และสามารถเผยแพร่
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ข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกไซเบอร์ ท าให้
คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย
ร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกันส่งผลให้เกิดสื่อสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นสื่อหรือช่องทางในการติดต่อในลักษณะของการ
สื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อรูปแบบใหม่ ที่บุคคลทั่ว ไปสามารถ
น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แฟบเล็ต แท็บเล็ต เป็นต้น ในปัจจุบันมี
แหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เป็นจ านวนมาก เช่น Facebook, 
Twitter, Line, Blog, YouTube, Google Plus, MySpace, ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่เปิดให้บริการ file sharing, photo sharing, video sharing และกระดานข่าว 
(Web board) เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น 

จากการส ารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้ อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน จากร้อยละ 39.7 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชีย พบว่า วัยรุ่นไทย
มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชีย คือ เฉลี่ย
วันละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลาย ๆ ประเทศ ส่งผลให้เกิดโทษและภัยจากการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

ด้านสถิติคดีความตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2550 ถึง ธันวาคม 2554 
พบว่า มีคดีความทั้งสิ้น 325 คดี ซึ่งพบว่าคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาลเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหา    
ร้อยละ 66.15 ขณะที่คดีที่กระท าต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยแท้ คิดเป็นร้อยละ 19 ทั้งนี้ คดีความทั้งหมดสามารถจ าแนกประเภทความผิดได้ ดังนี้ 
อันดับหนึ่ง หมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน จ านวน 100 คดี อันดับสอง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ 
47 คดี อันดับสาม ดูหมิ่นกษัตริย์ฯ 40 คดี อันดับสี่ ความผิดฐานฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 
31 คดี อันดับห้า เผยแพร่ภาพลามก 31 คดี อันดับหก เผยแพร่โปรแกรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 12 คดี 
อันดับเจ็ด เนื้อหากระทบความมั่นคง 6 คดี และไม่สามารถระบุได้อีก 58 คดี งานวิจัยพบว่า ใน
บรรดาคดีทั้งหมด มีผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นตัวกลางผู้ให้บริการทั้งสิ้น 26 คดี  (ทวีพร คุ้มเมธา และ
เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2556) ซึ่งข้อมูลส านักงานต ารวจแห่งชาติยังพบว่า  เด็กอายุระหว่าง 13 -20 ปี 
มีอัตราเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด เพราะเป็นช่วงวัย
ที่มีจ านวนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก และหลายเว็บไซต์มีภาพโป๊ที่กระตุ้นต่อความรู้สึกทางเพศ 
นอกจากนี้ ยังท าให้มิจฉาชีพ ใช้เป็นช่องทางล่อหลวง หรือแสวงหาประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
หรือหลอกขายสินค้า โฆษณาเกินจริงด้วย (ไทยรัฐ, 2555) 
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ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่เยาวชนหรือนักเรียนใช้
ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งได้ต่ ากว่าศักยภาพของ
ตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือนักเรียนพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อเพียงผิวเผิน ขาดการใช้
กระบวนการคิดด้วยปัญญาอย่างเป็นระบบระเบียบและเหตุผลตามสภาวะเหตุปัจจัย ตามความ
เป็นจริง ส่งผลให้เกิดการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสื่อที่ได้รับอย่างไม่เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม
ถ้านักเรียนใช้ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งย่อม
น าไปสู่การเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อสื่อที่ ได้รับอย่างเหมาะสม ดนุลดา จามจุรี และบุบผา 
เมฆศรีทองค า (2554) ได้ท าการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ วิถีทางในการสร้างพลังการรู้เท่าทัน ผลการศึกษา
พบว่า การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเป็นกระบวนการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อที่เน้นการพัฒนาด้านความคิด
หรือกระบวนการทางปัญญาที่ช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการรับเลือก วิเคราะห์ 
ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อสื่ออย่างมีเหตุผล รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อว่ามีผล
ต่อพฤติกรรมได้ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ ตลอดจนเกิด
แนวทางรองรับหรือคัดกรองการไหลเข้ามาของข้อมูลข่าวสารด้วยหลักการพิจารณาโดยการใช้
กระบวนการคิดด้วยปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  

กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมข่าวสารที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน เพ่ือเป็นส่วนในการคัดกรอง
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติและกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อสื่ออย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง 
อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยลดปัญหาครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน ตลอดจนปัญหาความ
ขัดแย้งต่อความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2544) ได้กล่าวว่า การใช้
ความคิดอย่างถูกวิธีและการฝึกการใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิด
วิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ ผิวเผิน เป็นขั้นส าคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระ 
ท าให้ทุกคนช่วยตนเองได้ และน าไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง   

โยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมทางความคิดซึ่ง โยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย 
วิธี ทาง มนสิการ แปลว่า การท าในใจ การคิดค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา โยนิโสมนสิการ รวมกัน
แปลได้ว่า การท าในใจโดยแยบคายหรือการคิดอย่างแยบคาย ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการคิด 10 วิธี  
เป็นการคิดเพ่ือส่งเสริมปัญญาและเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทัน รู้แจ้งด้วยปัญญาตามความเป็นจริงตามหลักของเหตุผล ปราศจาก
อคติ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2551) โยนิโสมนสิการนี้ เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ใช้
ประโยชน์ได้ทุกเวลา มิใช่จะต้องรอไว้ใช้ต่อเมื่อมีเรื่องที่เก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีก
ตัวออกไปนั่งพิจารณา แต่พึงใช้แทรกอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ที่เป็นไปอยู่ทุกที่ทุกเวลา การตั้ง
แนวความคิด หรือการเดินกระแสความคิด ที่ท าใจ การคิด การพิจารณา เมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่ก่อปัญหา ไม่ให้มีโทษ แต่ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ทั้งแก่ตน
และบุคคลอ่ืน เพ่ือความเจริญงอกงามแห่งปัญญาและกุศลธรรม เพ่ือเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะที่ดี 
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เพ่ือความรู้ตามความเป็นจริง เพ่ือฝึกอบรมตนในแนวทางที่น าไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระและพลิกผัน
ไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัยในสังคม 

จากข้อมูลที่กล่าวไปในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของความสามารถในการคิด
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี จึงมีความสนใจพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็น
วัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และอยู่ในช่วงการ
ปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับแรงกดหลายอย่างจากสื่อเทคโนโลยี วัยรุ่นบางคนขาด
แนวทางรองรับหรือคัดกรองการไหลเข้ามาของข้ อมูลข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีโดยการใช้
กระบวนการคิด จึงเลือกวิธีการตอบสนองต่อข้อมูลสื่อที่ได้รับที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น ปัญหาทะเลาวิวาท ปัญหาถูกหลอกลวง ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ฉะนั้นการจัดโปรแกรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนารากฐานทางปัญญาที่จะช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
แนวทางรองรับหรือคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 
หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ในการคิดรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลังการทดลอง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนหอวัง 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 13 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 690 คน   
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 80 คน สุ่มแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 40 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่ต่อ

ความสามารถในการคิดรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึ กษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง 
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ซึ่งโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ
ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้ 
(Try out) โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านของ
เนื้อหา เวลา ความเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรค กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1 ชุด ดังนี้ 
3.2.1 แบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแบบวัดที่ได้รับ

การตรวจหาค่าความเที่ยงด้วย การหาค่าความสอดคล้องภายในของแบบส ารวจ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.83 

4. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถ

ในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร มี
ขั้นตอนด าเนินการทดลองวิจัย ดังนี้ 

 4.1 ก่อนการทดลอง 
 4.1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร เพ่ืออนุมัติ
ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและขออนุญาตในการใช้สถานที่ในการด าเนินการทดลอง  

 4.1.2 น าแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร จ านวน 690 คน 
จากนั้นน าแบบวัดไปตรวจให้คะแนน เลือกนักเรียนห้องที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
คิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีต่ าสุด ได้จ านวน 2 ห้องเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนจากแบบวัด
ต่ าที่สุดของแต่ละห้อง ห้องละ 40 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สุ่มแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
40 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน 

 4.1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว
โยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและสอบถามความสมัครใจในการ
เข้าร่วมโปรแกรม 
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 4.1.4 ทดสอบความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีจากแบบวัดความสามารถในการคิด
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบที (t-
test Independent Samples)  

 4.1.5 ผู้วิจัยนัดหมายกับนักเรียนกลุ่มทดลอง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโส
มนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

4.2  ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 45 นาที รวม 12 ครั้ง โดยจะเข้าร่วมโปรแกรมครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 และ
สิ้นสุดโปรแกรมครั้งที่ 12 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

4.3 หลังการทดลอง 
4.3.1 ภายหลังการด าเนินการทดลองเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

80 คน ท าแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการทดลอง และเก็บรวบรวมคะแนนไว้เป็น คะแนนหลังการทดลอง 
(Post-test)  

4.3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้ เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
5.1 ใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน

จากแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

5.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนน ต่อไปนี้ 
5.2.1 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่า

ทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติ
ทดสอบที t – test Dependent Samples 

5.2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองซึ่งไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติ
ทดสอบที t – test Dependent Samples 

5.2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดยใช้ สถิติทดสอบที    
t – test Independent Samples 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอในรูปแบบตารางและการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ ในการคิดรู้เท่าทันสื่อ

เทคโนโลยี โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์สื่อ ด้านการสังเคราะห์สื่อ และด้านการประเมินค่าสื่อ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test 
Independent Samples) 

 

ด้าน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t p 
x  S.D. x  S.D. 

การวิเคราะห์สื่อ 2.92 .29 2.61 .22 5.33 .00 
การสังเคราะห์สื่อ 3.32 .28 2.86 .28 7.33 .00 
การประเมินค่าสื่อ 3.23 .28 2.68 .31 8.23 .00 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบปรากฏว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ด้านการ
วิเคราะห์สื่อ ด้านการสังเคราะห์สื่อ และด้านการประเมินค่าสื่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05 แสดงว่าภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ทุกด้านสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม 

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการส่งผลช่วยนักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้สูงขึ้นได้ เมื่อน ามาใช้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ 
ท าให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในด้านการวิเคราะห์สื่อ ด้านการ
สังเคราะห์สื่อ และด้านการประเมินค่าสื่อสูงขึ้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนจากแบบ
วัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในด้านการวิเคราะห์สื่อ ด้านการสังเคราะห์สื่อ และ
ด้านการประเมินค่าสื่อ ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีโดยรวม 

ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติทดสอบที ( t-test Dependent 
Samples) 

 
กลุ่มทดลอง N x  S.D. t p 
ก่อนทดลอง 40 2.70 .47 

-9.40 .00 
หลังทดลอง 40 3.16 .19 
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่า
ทันสื่อเทคโนโลยี โดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง  

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถใน
การคิดรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยี เมื่อน ามาใช้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยรวม

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test 
Independent Samples) 

 
กลุ่ม N x  S.D. t p 

กลุ่มทดลอง 40 3.16 .19 
11.55 .00 

กลุ่มควบคุม 40 2.72 .15 
 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบปรากฏว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและ

นักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยรวมสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมผลการวิจัยพบว่า 
โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีได้ โดยนักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วม
โปรแกรมฯ มีคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิด
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มี
ต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้วิจัยอภิปรายสนับสนุน
ผลการวิจัยดังนี้ 

โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ 
ด้วยรูปแบบวิธีตามแนวโยนิโสมนสิการ หลักธรรมในพระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต) และแนวคิด
เกี่ยวกับการคิดประมวลข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งเน้นให้
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ผู้เรียนพัฒนารากฐานทางปัญญาในการพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งผลช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางปัญญาที่ช่วยให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการรับ เลือก วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ ตอบโต้แสดงความคิดเห็นต่อสื่ออย่างมีเหตุผล 
รู้ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อว่ามีผลต่อพฤติกรรม ท าให้เกิดแนวทางรองรับหรือคัดกรองการไหลเข้ามา
ของข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั้งยื่น  

หลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดให้สอดคล้องกับวัย และความสามารถของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเพ่ือพัฒนาการคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้
กระบวนการคิดด้วยปัญญา นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่
นัก เรียนได้รับและสิ่ ง ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในทุก ๆ กิจกรรมย่อยที่สอดคล้องกับแนวความคิด
โยนิโสมนสิการ ตามหลักพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์สื่อ ด้านการ
สังเคราะห์สื่อ  และด้านการประเมินค่าสื่อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยในการพัฒนาในการคิดรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการจัด
โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการในแต่ละครั้ง ส่งผลท าให้พัฒนาความสามารถในการ
คิดรู้เทาทันสื่อเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนมารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดรูเท่าทันสื่อเทคโนโลยีร่วมกัน ส่งผลให้เกิดอิทธิพลของ
กลุ่มที่สามารถที่จะขัดเกลาลักษณะพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มให้แปรเปลี่ยนไปตามการแปรเปลี่ยน
ของความคิดรู้ เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่ พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมากจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นที่หลากหลาย และร่วมกันค้นคว้าหาเหตุผลเพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการประเมินคัดกรองข่าวสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
การรวมกลุ่มการด าเนินโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการในแต่ละครั้งใช้เวลาและ
จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมกลุ่มที่เหมาะสมกับวัยและสิ่งแวดล้อม โดยจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลา
ครั้งละประมาณ 45 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมอันเกิดจากการใช้เวลา
มากเกินไป และให้เหมาะสมกับคาบเรียนที่จัดขึ้นในระบบการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รวมถึงสามารถน าความรู้และประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละครั้งไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ใน
ระหว่างวันที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละสัปดาห์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะใน
การน าความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
แท้จริง 

ในการจัดโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีคิดตามแนว
โยนิโสมนสิการมาใช้ 6 วิธี ประกอบด้วย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบเห็นคุณค่า
โทษและทางออก ซึ่งวิธีคิดทั้ง 6 วิธีนี้ เป็นวิธีคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) นั้น เป็นขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational 
Stage) เป็นขั้นที่โครงสร้างทางสติปัญญาพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 11-15 ปีหรือช่วง
วัยรุ่น เด็กในวัยนี้จะมีความคิดเท่าผู้ใหญ่ อาจแตกต่างกันที่คุณภาพเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกัน 
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เด็กวัยรุ่นสามารถที่จะคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เด็กวัยนี้จะมีความสนใจในปรัชญาชีวิตศาสนา 
สามารถที่จะใช้เหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาคและมนุษยธรรมได้ ฉะนั้นการ
สร้างโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการในครั้ง จึงสร้างด้วยรูปแบบที่ท้าทายความคิดให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯรู้จักคิดเป็นต้นว่า การ
แก้ปัญหาหรือคิดค้นหาค าตอบตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี โดยใช้หลักวิธี
คิดตามแนวโยนิโสมนสิการมาใช้แก้ปัญหาหรือตอบค าถามจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ในการเลือกวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธีในการท าวิจัยครั้งนี้
จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว
โยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพของเด็กในวัยนี้ 
 จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวโยนิโสมนสิการ ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนได้ 
ส าหรับผู้ที่สนใจจะเลือกใช้วิธีการใดในการพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เทาทันสื่อเทคโนโลยีควร
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น ลักษณะของนักเรียน 
ความสามารถของผู้ด าเนินการ ระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินโปรแกรมพัฒนา
ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนสามารถน าแนวความคิดเกี่ยวกับหลักโยนิโสมนสิการ ไปใช้ร่วมกับการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าข้อมูลในเนื้อหาวิชานั้นๆได้ 

2. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
ภาพประกอบ คลิปวิดีโอ ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นและเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการ
จัดโปรแกรมพัฒนาผู้เรียน ผู้จัดจึงควรใช้สื่อที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ตลอดจนมีความทันสมัยต่อ
ยุคปัจจุบัน 

3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ใน ระหว่า งกา รจัด โปรแกรม พัฒนาผู ้ เ ร ียนตามแนว
โยนิโสมนสิการนั้น เมื่อผู้วิจัยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯทุกคนได้กล้าแสดงออกทาง
ความคิดเห็น ได้พยายามลองตอบ แบบลองผิด ลองถูก ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ สามารถรู้
วิธีในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นควรมีการให้อิสระในการตอบค าถามของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ 

4. ในการวิจัยครั้งนี้ โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถในการคิดรู้เทาทันสื่อเทคโนโลยีของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ด าเนินการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายปัจจัย 
ซึ่งจะขอน าเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

4.1 ผู้ด าเนินกิจกรรมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯต้องผ่านการศึกษา มีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักพุทธจิตวิทยาเพ่ือการศึกษาในหลักธรรม
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โยนิโสมนสิการ จึงจะน าโปรแกรมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการในงานวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การคัดเลือกกลุ่มทดลองควรใช้วิธีการให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการ จึงจะท าให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ  ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ 

4.3 ผู้ด าเนินกิจกรรมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ ควรศึกษาสถานการณ์ผลของสื่อ
เทคโนโลยีที่มีต่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ หรือสถานการณ์ของสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้เขาร่วมโปรแกรม และควรเป็นสถานการณ์ที่ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วม น ามา
ประยุกต์ใช้ในโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯ ซึ่งจะท าให้โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการจูง
ใจให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯสนใจที่จะเชื่อมโยงไปสู่การฝึกความสามารถในการคิดรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยีด้วยวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ จะท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างมากในการ
เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนฯดังกล่าว 

5. เนื่องจากวิจัยครั้ งนี้ศึกษากลุ่ มนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนหอวั ง 
กรุงเทพมหานคร ฉะนั้นจึงควรท าการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มี
ต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นต้น 

6. ควรท าการศึกษาต่อเนื่องในระยะยาว เพ่ือทราบถึงพัฒนาการและระดับความคงทนของ
ความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีของบุคคลในแต่ละช่วงเวลา 

7. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี เช่น อายุ เพศ แผนการเรียน ฐานะ อาชีพของบิดามารดา การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น 
เพ่ือวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ด้วยวิธีการสอนด้วยโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และการวิจัยภาคสนาม โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกเอกสารแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกควบคู่กับการท าบันทึกภาคสนามและแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
แบบอุปนัย   
 ผลการวิจัย พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องทางกระบวน 
การพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา แสดงออกถึงความบกพร่อง
ทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การค านวณทางคณิตศาสตร์ ที่สืบเนื่องมาจากความ
บกพร่องของการท าหน้าที่ของสมอง ท าให้มีผลการเรียนต่ าเกิดช่องว่างระหว่างความเฉลียวฉลาดที่
แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลาย 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง 2) เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จากง่ายที่สุดไปสู่กิจกรรมที่ความซับซ้อนมากขึ้น  3) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับ
นักเรียนและส่งเสริม ให้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส 
การสังเกต การฟัง และการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม 5) ใช้ค าสั่งซ้ า ๆ สั้น กระชับ 
เข้าใจง่าย 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้อง
กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน  7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 8) กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเด็กทั่วไป 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 9) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ปลอดภัย และมีความสุข 10) ประเมิน
ตามสภาพจริงและให้ผลย้อนกลับทันที โดยการให้ก าลังใจการชื่นชมในความส าเร็จ  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study appropriate approaches to 
learning management for children with mathematics. The study from documents 
research in the field by using in-depth interviews. Informant include special education 
professionals, math teachers and students with learning disabilities. The instruments 
used in research include, the indepth interviews in conjunction with the field notes 
and observation form. Then the researcher analyzed data by using analytic induction. 
The results are as follows; 
 The results of the research revealed that children with learning disabilities are 
disorders underlying psychological processes involved in understanding or in using 
language, resulted expression of impaired thinking, speaking, listening, reading, writing, 
mathematics, leading to low academic ability, the gap between the real ability and 
achievement. The appropriate approaches to learning management for mathematics 
children with learning disabilities include: 1) Activities with a variety of learning method 
so that students can choose appropriate to their own interests, 2) Start learning math 
from easiest to an event that more sophisticated, 3) Build self-confidence to students 
and encourage them to develop their abilities available, 4) Provide an opportunity for 
students to learn by through visual, auditory, tactile learning using concrete media, 5) 
Use the command repeatedly, concise, easy to understand, 6) Taking into account 
individual differences correspond to learning style of student, 7) Conducting activities 
for  students have succeeded in learning each time, 8) Encourage the students to learn 
with regular children and help one another, 9) Create a learning environment that is 
safe, relax and happy, and finally, use authentic assessment and provide immediate 
feedback by encouraging the joy of success. 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิเศษ  
 
ความส าคัญของปัญหา 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) หรือ แอลดี เป็นกลุ่มเด็ก
ที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างทางกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึ่งแสดงออกถึงความบกพร่องใน
ความสามารถทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือการคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีความเฉลียวฉลาดเหมือนเด็กทั่วไป แต่มีปัญหาในการเรียน มีความยากล าบากใน
การเรียนรู้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการแปลข้อมูลในสมอง ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้
เหมือนเด็กทั่วไป ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเรียน ไม่บรรลุผลส าเร็จในการเรียน มีผลการเรียน
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ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Gearheart, 1977; Swanson, 2000; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  

ในประเทศไทย พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นประเภทของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษาที่พบมากสุดในประชากรวัยเรียน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีนักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษ ทั้งหมด 362,464 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 241,809 คน คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของจ านวนนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) โดยเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
หรือเด็กแอลดี ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาตอนต้นมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
คิดค านวณไม่เป็นไปตามวัย ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ ซึ่งพบปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้
ปรากฏชัดตั้งแต่ในช่วงต้น ๆ ของการเรียน และพบมากข้ึนเรื่อย ๆ ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป โดยพบว่า 
เด็กบางคนไม่มีความก้าวหน้าทางการเรียน ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ท้อถอย คิดว่าตนเองด้อย
ความสามารถ และไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้เท่าท่ีควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ดังนั้น ใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ หากครูผู้สอนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะปัญหาของเด็กแล้ว 
ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้และสภาพความบกพร่องที่ต้องการแก้ไขหรือ
พัฒนา ส่งผลต่อการด ารงชีวิตรวมทั้งเกิดปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาอ่ืน ๆ  ตามมา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการค านวณ พบว่า มีปัญหาในการนับเลข การเข้าใจ
ความหมายของจ านวน การค านวณพ้ืนฐาน และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหา
ในการเรียนคณิตศาสตร์ตลอดทุกเนื้อหาวิชา (ผดุง อารยะวิญญู, 2553) ทั้งนี้ จากการศึกษา ผู้วิจัย 
พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจจะไม่เข้าใจถึงความบกพร่องของเด็ก โดยเข้าใจว่าเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเด็กไม่สนใจเรียน ท าให้เด็กคิดว่าตนเองมีปมด้อย ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข การท าความเข้าใจและหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็ก
เหล่านี้ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนรวมกับเด็กทั่วไป เพราะ
เด็กจ าเป็นต้องมีสังคม มีเพ่ือน และเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในโรงเรียน ซึ่งเด็กจะพัฒนาไปตาม
สังคมของเด็กทั่วไป รู้จักช่วยเหลือตนเอง และในขณะเดียวกันก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเด็กคนอ่ืน ๆ   
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มความสามารถนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียน
ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพ ความคิด ความสนใจ และความถนัด เป็นผลให้มีแบบการ
เรียนรู้ (Learning Style) ที่ต่างกัน ผู้เรียนอาจชอบการดู การฟัง การอ่าน หรือการลงมือปฏิบัติ เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมีความยุ่งยากล าบากในการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ครูผู้สอนเข้าใจลักษณะของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เกิด
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอันเป็นที่น่าพอใจ  (Hallahan, Kauffman 
& Lloyd, 1996; ผดุง อารยะวิญญู และสุวิทย์ พวงสุวรรณ, 2554) 

ในการจัดการเรียนรู้นั้นมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ และมีจิตใจที่ดี การเรียนรู้ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอน ความรู้ ความสามารถเกิดจากการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนลงมือ
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กระท า (Hands – on) และฝึกคิดด้วยตนเองเป็นส าคัญ (Brain on) โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554) ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งที่
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สร้างความรักและ ความศรัทธา
ให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตนเอง จัดสภาพการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียน บรรยากาศการเรียนเป็นอิสระ ผ่อนคลาย โดยครูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุดของตนเอง สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตในโลกแห่งความ
เป็นจริงได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
ลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจัย และการวิจัยภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ  เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 3 คน ซ่ึงที่มีประสบการณ์
ด้านการศึกษาพิเศษไม่ต่ ากว่า 10 ปี และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จ านวน 1 ครั้ง    

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพ่ือทราบสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนรวมกับนักเรียนปกติ โดยการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนวัดพะยอม และโรงเรียนบางแคเหนือ 
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จ านวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นการสัมภาษณแ์บบเจาะลึกรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงสัมภาษณ์
ที่โรงเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ครั้ง       

ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   เพ่ือทราบสภาพ
ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน โดยการสัมภาษณ์เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 3 คน ในระดับชั้น
ประถมศึกษา เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลในลักษณะของการพูดคุยทั่วไปกับนักเรียน โดยใช้แบบ
บันทึกภาคสนาม ซึ่งสัมภาษณ์ที่โรงเรียนของนักเรียน จ านวน 1 ครั้ง              

ขั้นตอนที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
ทั่วไป ลักษณะแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียน และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข
ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จ านวน 3 คน ในระดับชั้น
ประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนไม่ทราบว่าถูกสังเกต โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งท าการสังเกตที่โรงเรียน
ของนักเรียน จ านวน 1 ครั้ง              

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู้  และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จาก 
1) การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
2)การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 3) การสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์4) การ
สัมภาษณ์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ 5) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุป 
โดยกระบวนการด าเนินการต่างๆ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องกัน ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้สามารถปรับปรุงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างทันท่วงที เป็นกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาใช้พัฒนาแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  

โดยสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการ แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ เด็กที่มีความ 
             บกพรองทางการเรียนรู้  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเหมือน
เด็กท่ัวไปหรือบางคนอาจฉลาดกว่าเด็กทั่วไป แต่เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการเรียน มีความบกพร่องอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างทางกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
หรือการใช้ภาษา โดยแสดงออกถึงความบกพร่องในความสามารถทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน 
การเขียน การสะกดค า และการค านวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึงความบกพร่องทางการรับรู้ เป็นความ
บกพร่องของการท าหน้าที่ในสมอง โดยปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มีผลการเรียนต่ าเมื่อเทียบกับเด็กอ่ืนใน
วัยเดียวกัน เกิดช่องว่างระหว่างความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีลักษณะ 
คือ มีความบกพร่องทางการพูด การสื่อสาร ไม่อาจแสดงความรู้สึกออกมาด้วยการพูดได้ มีปัญหาใน
การเรียนทักษะการค านวณ การเรียนคณิตศาสตร์การสร้างความคิดรวบยอด มีปัญหาการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบบันทึกเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบบนัทึกภาคสนาม 

ขั้นตอนที่ 5 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ 
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้ และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัยเพ่ือสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
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สัญลักษณ์ สับสนในการใช้สัญลักษณ์ การมีผลการเรียนไม่แน่นอน มีความบกพร่องทางการรับรู้ มักมี
ช่วงความสนใจสั้น ท าให้ไม่สามารถเรียนได้ดี มีอารมณ์ไม่คงที่ มีพัฒนาการทางร่างกายไมคงที่ เสีย
สมาธิง่าย และมีข้อจ ากัดในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน โดยผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีดังนี้  

1. ผลการศึกษาสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 การฝึกความจ า โดยการจัดให้นักเรียนนั่งใกล้ครู ซึ่งครูอาจคอยเตือนความทรงจ า

และตรวจแบบฝึกหัดบ่อย ๆ ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ จัดหาเครื่องช่วยความจ า เช่น ตาราง แผนภูมิ 
ไดอะแกรม เครื่องคิดเลข หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนจ าได 

1.2 การฝึกการจัดล าดับและทิศทาง เช่น ในการนับ เราจะนับตัวเลขจากซ้ายไปขวา 
และนับตามล าดับ ตามตัวเลข ในการค านวณก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามล าดับ โดยการฝึกทักษะครู
ควรอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลข และฝึกทักษะในการใช้เครื่องคิดเลข การท าเครื่องหมายที่มุม
บนด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษหรือสมุดแบบฝึกหัด การฝึกให้นักเรียนคิดในใจการวาดภาพประกอบ
เกี่ยวกับจ านวนและทิศทาง และการฝึกให้นักเรียนจัดหมวดหมูสิ่งของ     

1.3 การฝึกรับรู้ทางสายตาในการแก ไขความล าบากในการรับรู้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ครูควรฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้ฟร้อนท์หลากหลาย
รูปแบบ การฝึกเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเลขท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น 3 กับ 5, 6 กับ 
9 การสอนตามล าดับให้นักเรียนจ าตัวเลขเบื้องต้นได้ก่อนจึงจะสอนตัวต่อไป และการฝึกให้จ าแนก
ความแตกต่างของสัญลักษณ์ท่ีคล้ายกัน เช่น เครื่องหมาย + กับ X  

1.4 การแกไขความล าบากทางภาษา ภาษามีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ ค าศัพท์
ทางคณิตศาสตร์ อาจเป็นค าศัพท์เฉพาะ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู อาจอ่านตกหล่น 
อาจเพ่ิมค าท าให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนท าเลขโจทย์
ปัญหาไมได้ โดยครูสามารถแกไขโดยจัดท าชุดค าศัพท์ที่ใช้มากในคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเรียนรู้
ความหมายอย่างชัดเจนที่ละค า ให้ใช้ภาพประกอบ ภาพวาดหรือไดอะแกรม  

1.5 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยความรัก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เสริมสร้างความรัก ความศรัทธาในตัวผู้เรียน ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน อันจะเป็น
พ้ืนฐานให้นักเรียนมองตนเองในแงดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและครูได  

1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูตามขีดความสามารถของตนเอง เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
คนมีก้าวหน้าในการเรียนต่างกัน จ าเป็นต้องใช้วิธีสอนหลายรูปแบบผสมกัน 

1.7 กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น เช่น 
สถานการณสมมติ การให้การบ้านที่นักเรียนสามารถหาค าตอบไดหลาย ๆ วิธี  

1.8 ให้เรียนรู้จากเพ่ือน และให้โอกาสแสดงความเป็นผู้น า  
1.9 หาจุดเด่นและจุดด้อย เพ่ือให้นักเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษที่มีอยู่  
1.10 สอนโดยการเน้นท า เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนด้วย  
1.11 ใช้ค าสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย  
1.12 การใช้แรงเสริมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องค าชม และรางวัล  
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2. ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ  
2.1  เน้นความสามารถเด่นของเด็ก ให้เด็กได้รับประสบการณ์ของความส าเร็จ เช่น 

ถ้าพบว่าเด็กใช้สายตาในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ครูควรให้เด็กมองดูวัตถุต่าง ๆ แทนการพูดให้เด็กฟัง 
2.2  ลดกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะหรือความสามารถที่เป็นจุดบกพร่องของเด็ก เช่น ถ้า

พบว่าเด็กบกพร่องทางการเขียน ไม่ควรให้เด็กต้องเขียนมาก แต่อาจให้เด็กตอบปากเปล่า 
2.3 พัฒนาจุดบกพร่องของเด็กจากการใช้ความสามารถที่โดดเด่น 
2.4 ก าหนดความคิดรวบยอดที่จะให้เด็กเรียนให้ชัดเจน ครูต้องน าความคิดรวบยอด

ใหม่ไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เด็กเคยเรียนรู้มาแล้ว และสรุปความคิดรวบยอดให้ชัดเจน  
2.5 ช่วยให้เด็กตระหนักถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยชี้ให้เห็นว่า

เมื่อวานนี้เด็กท าอะไรได้บ้าง วันนี้เด็กท างานอะไรส าเร็จ และเด็กจะท าอะไรได้ในวันพรุ่งนี้บ้าง 
2.6 ตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างชัดเจนที่เด็กสามารถท าได้ โดยจัดล าดับของงานให้มี

ความยากง่ายต่าง ๆ กันออกไป โดยให้เด็กท างานในอันดับแรก ๆ ตามความสามารถของเขาจากนั้น
ค่อย ๆ จ ากัดเวลา พร้อมทั้งบันทึกความก้าวหน้าของเด็ก เมื่อเด็กท างานก้าวแรกได้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา จึงคอ่ยให้งานที่ยากข้ึน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดียวกัน 

2.7 ให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีที่เด็กท างานส าเร็จ  ถ้าเด็กท าผิดบอกให้ทราบทันที
อธิบายใหม่และให้แก้ไขใหม่ทันที โดยใช้วิธีทางบวก ถ้าเด็กท าได้ส าเร็จต้องรีบให้ค าชม 

2.8 ถ้าครูได้พยายามใช้วิธีการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือช่วยเหลือเด็กแล้ว แต่เด็กยัง
ไม่สามารถพัฒนาได้ ให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวรอเวลาอีกระยะหนึ่ง 

2.9 ควรเริ่มสอนเนื้อหา หรือบทเรียนที่ต่ ากว่าระดับชั้นของเด็ก 1 ปี เพ่ือให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ของความส าเร็จ 

2.10  จัดกิจกรรมในทักษะเดียวกันให้หลากหลาย เด็กจะได้เลือกงานที่ท าได้และ
ท างานตามแนวทางของเขาเอง เช่น ใช้ปากกาสีแดง เลือกมุมที่จะนั่งท างานเอง ใช้อุปกรณ์ที่เป็น
รูปธรรมมากที่สุด ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.11 ใช้เกมหรือกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้มองเห็นได้ยิน 
และได้ฟัง เพราะท าให้เด็กสนุกในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็ว 

2.12 สอนซ้ าและทบทวนบ่อย ๆ เพราะตามปกติเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้
ต้องการประสบการณ์และบ่อยมากกว่าเด็กปกติ 

2.13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสม
กับบุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ (Learning Style) 
ของผู้เรียน 

3. ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  
3.1 ให้นักเรียนท างานกับนักเรียนอ่ืนในลักษณะของการร่วมเรียนร่วมรู โดยการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
3.2 จัดหาคูหูในการท าหน้าที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกัน   
3.3 ให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอ อย่าเอาจ านวนข้อเป็นตัวก าหนดเวลา  
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3.4 ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งไม่ใช่การทบทวนในแบบเดิมในลักษณะเดิม
ที่ท าไปแล้ว แต่เป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมในแบบฝึกหัดใหม่  

3.5 อธิบายพรอมกับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหรือให้นักเรียนวาดภาพประกอบ 
3.6 ไม่สอนโดยการบรรยายอย่างเดียว ควรให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน 
3.7 ใช้ค าสั่งที่สั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย และในหนึ่งค าสั่งไม่ควรให้ท ากิจกรรมหลาย

กิจกรรม โดยระดับประถมศึกษาไม่ควรเกิน 3 กิจกรรม ในหนึ่งค าสั่ง  
3.8 ใช้ค าสั่งที่ซ้ า ๆ กันแต่ควรเปลี่ยนค าหรือส านวน แต่มีความหมายเหมือนกัน ให้

เด็กทบทวนค าสั่งของครูก่อนลงมือปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจตรงตามที่ครูสั่งหรือไม่ 
3.9 สอนจากสิ่งที่ง่าย และเริ่มต้นในระดับที่ง่ายกว่าความสามารถของนักเรียน

เล็กน้อย เพ่ือให้รู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จในการเรียน ท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนต่อไป  
3.10 ควรให้การเสริมแรงทางบวกเมื่อเด็กตอบถูกหรือไม่ถูก เมื่อพิจารณาดูแล้วว่า

เด็กได้ใช้ความพยายามแล้ว 
3.11 งานที่มอบหมายให้เด็กท าต้องก าหนดเวลาให้เหมาะสม ไม่ควรมากเกินไป ถ้า

ให้เด็กท างานที่ใช้เวลานาน ควรให้รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ  
3.12 ครูกับเด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วบันทึกความก้าวหน้าของเด็กไว้ 

หากเด็กประสบผลส าเร็จอย่างดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 
3.13 เปิดโอกาสให้เด็กทั่วไปไดช้่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

4. ผลการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
4.1 ชอบกิจกรรมที่มีการใช้ภาพประกอบ ชอบการวาดภาพ 
4.2 ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่ช้สื่อ/อุปกรณ์การสอนที่เป็นรูปธรรม   
4.3 ชอบเรียนรู้จากการเล่นเกมหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหว สนุกสนาน 
4.4 เนื้อหาที่สอนต้องง่าย ๆ ควรมีการสอนซ้ า และทบทวนบ่อย ๆ  
4.5 ชอบครูผู้สอนที่ใจดี มีเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง  
4.6 ชอบบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความอบอุ่น สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
4.7 ครไูม่ควรให้การบ้านนักเรียนมากเกินไป 

5. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
5.1 นักเรียนสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ ครูจึงควรสร้าง

สถานการณ์การเรียนที่สนุก โดยด าเนินไปในลักษณะที่ความสนุกนั้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

5.2 นักเรียนมีความยิ้มแย้ม ดูสดใสกับบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเป็นอิสระ 
ผ่อนคลาย ครจูึงควรสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน  

5.3 นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทีต่นเองเลือกด้วยความกระตือรือร้น 
5.4 เมื่อได้รับค าชมชม หรือรางวัล นักเรียนจะแสดงอาการดีใจ ยิ้มแย้ม เบิกบาน 

  6.  ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู้ และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
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1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง 2) เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากง่ายที่สุดไปสู่กิจกรรมที่
ความซับซ้อนมากขึ้น 3) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถ
ที่มีอยู่ 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส การสังเกต การฟัง การเคลื่อนไหวร่างกาย โดย
ใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม 5) ใช้ค าสั่งซ้ า ๆ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 7) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 8) กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเด็กทั่วไป ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 9)  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย 
ปลอดภัย และมีความสุข และ 10) ประเมินตามสภาพจริงและให้ผลย้อนกลับทันที โดยการให้ก าลังใจ 
การชื่นชมในความส าเร็จ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ประกอบด้วย 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความ
หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง  เนื่องจากการ
ให้เด็กเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ จะส่งผลให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และเรียนรู้ได้มาก 2) เริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากง่ายที่สุดไปสู่กิจกรรมที่  ความซับซ้อนมากขึ้น โดยเริ่มสอนด้วย
เนื้อหาที่ต่ ากว่าระดับความสามารถของเด็กเล็กน้อย ให้เด็กสามารถท าได้ ท าให้มีก าลังใจที่จะเรียนรู้
เนื้อหาที่ยากในล าดับต่อไป (ผดุง อารยะวิญญู, 2554) 3) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียน
และส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่าง
กัน การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นควรจัดให้สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก 
เพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน 
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส การสังเกต การฟัง การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้สื่อที่
เป็นรูปธรรม ใช้เกม/กิจกรรมที่เด็กได้เคลื่อนไหวทางร่างกาย ใช้สื่อที่หลากหลาย มีความแปลกใหม่ 
ตื่นตาตื่นใจ เพ่ือไม่ให้เด็กเบื่อหน่าย คลายความสนใจ ใช้สื่อที่มีสีสันสวยสดงดงาม ซึ่งจะช่วยดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนให้อยากเข้าใกล้ใคร่เรียนรู้ และสัมผัสได้ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการ
สัมผัสจับต้อง (ผดุง อารยะวิญญู, 2554)  5) ใช้ค าสั่งซ้ า ๆ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน 
เพ่ือให้เด็กสามารถท าความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูต้องไวในการรับรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สังคมและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนรู้จึงต้องให้สอดคล้องกับผู้ เรียน สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ที่ เด็กถนัด 7) จัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งครู
ต้องพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนได้ประสบความส าเร็จในระดับที่เด็กท าได้ เพ่ือให้รู้สึก
ว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2554) 8) กระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเด็กทั่วไป ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งการให้เด็กเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถทางสังคม ทักษะการสื่อสาร ส่งผลให้เด็กได้พัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

131 

การพัฒนาตามวัยและความสามารถในการสื่อสาร (ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2555)  9) สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ปลอดภัย และมีความสุข โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ ให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียน
มีความสุขจากการช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน 10) ประเมินตามสภาพจริงและให้ผลย้อนกลับทันที โดย
การให้ก าลังใจ การชื่นชมในความส าเร็จ ใช้การประเมินผลให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก 
แสดงผลให้ผู้เรียนทราบโดยเร็ว และให้แรงเสริมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ แล้วจึงลดแรงเสริมลงทีละน้อย ทั้งนี้เพื่อให้แรงเสริมยังมีคุณค่าอยู่ โดยให้ด้วยตัวเสริมแรง
ที่เด็กชอบ ซึ่งครูควรให้การเสริมแรงทันทีด้วยความเต็มใจ จริงใจ และกระตือรือร้น เพ่ือให้เด็กมี
ก าลังใจในการเรียนรู้ต่อไป (กุลยา ก่อกุล, 2553)  
 ทั้งนี้ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความหลากหลาย แต่ละคนมีลักษณะการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน ไม่มีหลักสูตรใดหรือวิธีการใดวิธีการเดียวที่ใช้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้
ทุกคน ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีจิตใจที่ดี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งครูเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ให้ถึงขีดสุด
ของตนเอง สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีความสุข  
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครูต้องไวในการรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน 
การจัดการเรียนรู้จึงต้องให้สอดคล้องกับผู้เรียน และควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 1) การใช้ค าสั่งด้วย
ค าพูด ครูควรสร้างความสนใจก่อนใช้ค าสั่ง ใช้ค าพูดที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ควรใช้เพียงค าสั่งเดียว 
ควรพูดช้า ๆ ซ้ า หรือใช้สื่อประกอบ 2) ควรใช้ค าสั่งสั้น ๆ ให้ตัวอย่างประกอบ และอ่านค าสั่งให้ฟังซ้ า 
3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรให้ข้อมูลย้อนกลับที่เพียงพอที่เด็กจะเข้าใจ ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป 
ควรอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วควรท าอย่างไร ควรมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย ไม่ควรตัดสินพฤติกรรมของเด็กด้วยความคิดเห็นส่วนตัว  และ 4) การให้การบ้านที่
น่าสนใจ น่าสนุก อธิบายเหตุผลการให้การบ้านให้ชัดเจน ควรรับฟังความคิดเห็นว่านักเรียนคิดอย่างไร
กับการบ้านที่ครูมอบหมาย ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองบ้าง ไม่ควรลงโทษโดยการให้การบ้าน
เพ่ิมขึ้น ไม่คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะท าการบ้านเสร็จเรียบร้อย  และไม่คิดว่า การที่เด็กไม่ถามนั้น
หมายถึงเด็กเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะเด็กอาจจะไม่เข้าใจเลย จึงไม่รู้ว่าจะถามอะไร   

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม
ข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ ดังนี้ 1) การศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพ่ือระดมการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรกลุ่มต่าง ๆ ในการร่วมกันพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2) การศึกษาด้านทัศนคติและเจตคติที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดสื่อ
ประสม ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้ว ยชุดสื่อ
ประสมที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  โดยใช้วิธีการสอนด้วยการใช้ชุดสื่อประสม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 
2) สื่อประสมประกอบด้วยภาพ วีดีทัศน์ แบบฝึก จ านวน 8 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.27–0.80 และค่าความยากระหว่าง 0.27–0.80 4) แบบวัดความพึงพอใจวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดสื่อประสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของ
ชุดสื่อประสม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/84.43 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยชุดสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทาง
ที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับขั้นของการทดลอง 3. ความพึงใจต่อวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่สอนโดยใช้
ชุดสื่อประสม หลังการเรียนด้วยชุดสื่อประสมอยู่ในระดับดีมาก 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to 1) developed a series of multimedia learning 

social studies, religion and culture 2) to develop the achievement of the students 
taught with a series set multimedia equation. Before studying between classes and 
after learning of students after the learning set multimedia property is developed and 
3) to study the satisfaction of Buddhism of the students learning with multimedia 
media dress shop Samples used in this study. Grade students in kindergarten, 3 Buri in 
Buri province singburi, who is studying in. Each year the 2 2557 1 classroom, students 
30 people. Learning by teaching methods when using a series of Multimedia. The 
instrument used in this study 1) lesson plans, the number of 8 plan, 1 hours 2) 
multimedia consists of pictures. The video version of 8 exercises 3) achievement test, 
type of 30 items 3 options with confidence equal to 0.80 discrimination between 0.27 
- 0.80 and difficulty during the 0.27 - 0.80 4). Measurement of satisfaction achievement 
of students taught using series multimedia test and evaluation. 5 level 5) to evaluate 
the quality of a series of multimedia. Descriptive statistics is used in the data analysis 
is the mean percentage, standard deviation, and statistical hypothesis testing 
differences. The average score of the test. Achievement by using a series of multimedia. 
Which uses the analysis of variance with repeated measures. 

The study found that 1) multimedia developed effective 83.96 / 84.43 
according to criteria specified 2) the achievement of students with a set of multimedia 
higher academic achievement of students learning with a set of multimedia and the 
development of the achievement is in the increase of hierarchy experiments. 3) 
preference towards Buddhism of students teaching using multimedia series After 
studying with a series of multimedia in a very good level. 
 
ค าส าคัญ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พุทธประวัติ ชุดสื่อประสม  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่มีส่วนช่วยให้
สังคมไทยมีความสันติสุข ช่วยสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 27 วรรคแรก ที่ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ การบรรจุหลักสูตรพระพุทธศาสนาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยเนื้อหาจะเรียงกันเป็นระบบจาก
ง่ายไปหายาก มั่นใจจะปลูกฝังให้เด็กมีหลักในการตัดสินใจในทุกเรื่อง ฝึกให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่
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ในการช่วยสังคมขจัดยาเสพติด และความก้าวร้าวในตัวเอง การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเปรียบ
เหมือนทูตความดีที่จะปลูกฝังให้เด็กไทยมีธรรมในตัวเองเพ่ือใช้เป็นข้อคิด และแนวทางในการตัดสินใจ
ในทุกเรื่อง เนื่องจากในปัจจุบันเด็กสามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท าได้สะดวก ง่ายและรวดเร็ว 
ทั้งจากสื่อโทรทัศน์วิทยุ นิตยสารหนังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตซึ่งยังมีการลักลอบ
น าเสนอสื่อลามกบนสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย จนท าให้เกิดปัญหาภายในสังคม มีการลวงละเมิด
ทางเพศ และยังมีการน าเสนอความรุนแรงต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในสังคมต่อไป ดังนั้นจึงต้องฝึกให้
เด็กเรียนรู้เรื่องธรรมและคุณธรรมจริยธรรม หลักการด าเนินชีวิต การบ าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอะไร
ผิดอะไรถูกและอะไรควรท าและไม่ควรท า การเรียนรู้ในเรื่องธรรมะและคุณธรรมจริยธรรมเริ่มได้ง่าย ๆ 
จากการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยอาจใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 27 วรรคแรก  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

การพัฒนาคุณภาพของคนทุกประเทศเน้นที่การให้การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวน
การสร้างคนให้มีคุณภาพ ดังความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง การศึกษา หมายความว่า กระบวนการการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ
สื่อสาร วัฒนธรรม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ส านักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ 2542 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
คนเพ่ือพัฒนาชาติต่อไป มีการปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นจุดก าเนิดการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น การบริหารจัดการของสถานศึกษายุค
ปฏิรูปการศึกษา ต้องอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดที่เน้นผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา 9 (6) การ
มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนาสถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
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อีกปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็ กเอง (พิมพิดา 
โยธาสมุทร, 2553) พบว่า การที่นักเรียนแต่ละคน มีความตั้งใจในการเรียนต่างกัน สาเหตุหนึ่งจาก 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนแตกต่างกัน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สู งจะ ตั้งใจเรียนและ
ประสบผลส าเร็จในการเรียน ตรงกันข้ามกับนักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าจะขาดความสนใจและ
ไม่ตั้งใจเรียน เพราะแรงจูงใจที่มีบทบาท และมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และความส าเร็จ
ของนักเรียนมากที่สุดก็คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพราะลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นจะเป็นผู้
ปรารถนา จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จโดยที่จะพยายาม แข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความ
ทะเยอทะยานกล้าเสี่ยง กระตือรือร้น มานะ พยายามเลือกท าในสิ่งที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง มีการวางแผนใน การท างานและมีลักษณะของการพึ่งตนเอง   

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) กล่าวว่า การใช้สื่อการเรียนการสอนหลายชนิด ในการสอนแต่ละ
คาบโดยให้สัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างมีระบบในรูปของสื่อประสมจะเป็นผลดีกว่าการใช้สื่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงแต่อย่างเดียว  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี ปีการศึกษา 2553 จากการรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ ากว่า
เป้าหมายของโรงเรียน เมื่อศึกษาในรายงานพบว่าสาระพุทธประวัติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
ทุกสาระในกลุ่มสาระนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ใช้เพียง
สื่อที่เป็นเอกสารใบความรู้ประกอบเท่านั้น ไม่มีการใช้สื่อการเรียน การสอนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ในปัจจุบัน สื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้คือสื่อประสม เพราะ
เป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์ในตัวทั้งด้าน ภาพ  วีดิทัศน์ และแบบฝึก ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้การเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ท าให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดสื่อประสมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง พุทธประวัติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
ชุดสื่อประสม เรื่อง พุทธประวัติ  
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อวิชา พระพุทธศาสนา 
เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ชั้นในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ในกลุ่มโรงเรียนอินทร์-น้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 6 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 986 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาสื่อประสม ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย 

เพ่ือเลือกโรงเรียนผลการสุ่มได้โรงเรียน 
1. โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ      จ านวน  3  คน 
2. โรงเรียนสามัคคีวิทยา      จ านวน  9  คน  
3. โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม     จ านวน 15 คน 
4. โรงเรียนอุดมศิลป์       จ านวน 15 คน 
กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ทดลองเพ่ือศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยใช้การสุ่ม

อย่างง่ายเพ่ือเลือกโรงเรียนผลการสุ่มได้โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 คน 1 ห้องเรียน 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาเป็น 8 เรื่อง จ านวน 8 แผน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง  

2. สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องพุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน วิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ 
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การสร้าง และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่3  

2. การสร้างชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวิชา
พระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 2.1 ศึกษาเอกสารจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 2.2 ศึกษากลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง 

พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และท าความเข้าใจสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในด้านโครงสร้าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ และ
อัตราเวลาเรียน 

 2.3 ก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศานา 
เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 ประสูติ   

เรื่องท่ี 2 วัยเด็ก    
เรื่องท่ี 3 การอภิเษกสมรส    
เรื่องท่ี 4 ออกผนวช  
เรื่องท่ี 5 การบ าเพ็ญเพียร   
เรื่องท่ี 6 ตรัสรู้  
เรื่องท่ี 7 ปฐมเทศนา  
เรื่องท่ี 8 ปรินิพพาน      

2.4 ออกแบบสื่อประสมโดยวางเค้าโครงเรื่องตามเนื้อหาวิชาเพ่ือจัดล าดับก่อน และหลัง
น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสื่อประสม เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

 2.5 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเค้าโครงสื่อประสมตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 

 2.6 น าเนื้อหา และโครงเรื่องสื่อประสม ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ มาเขียนผังการสร้าง (Flow chart) และสตอรี่บอร์ด (Story Board) 
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตามข้อ 2.4 และท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 

 2.7 ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสื่อประสม 
 2.8 จัดท าสื่อประสม วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 2.9 น าสื่อประสมที่พัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน าสื่อประสมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตาม
แบบประเมินสื่อประสม แล้วน าไปวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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    2.10 น าสื่อประสมไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และเตรียมน าไปใช้กับ
กลุ่มทดลองต่อไป 

   3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักสูตรเอกสารจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3.2 ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา

เรื่อง พุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และท าความเข้าใจสาระ และมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในด้านโครงสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ 
และอัตราเวลาเรียน 

 3.4 ศึกษาทฤษฎีหลักการ วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธ

ประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
 3.7 น าแบบทดสอบที่ได้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจพิจารณาในเรื่อง

ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผล และประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ให้ 1  คะแนน  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ให้ 0  คะแนน  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ให้ -1  คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 3.8 น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 42 คน  

 3.9 น าผลการทดสอบที่ได้มาตรวจให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 
0 คะแนน  

 3.10 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบโดยหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีของ 
Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) และท าการเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.20 – 0.80 โดยคัดเลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ 

 3.11 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร (KR – 20) ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)  
(บุญเรียง ขจรศิลป์ 2543) ซึ่งแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นเท่ากับ  .87 

 3.12 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ตรวจสอบคุณภาพแล้ว เป็นแบบทดสอบจริง แล้วน าไปใช้
เป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนา 
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 4.1 ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ เพ่ือนามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

 4.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และก าหนดรูปแบบของแบบวัดความพึงพอใจ
ในเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ชนิดมาตรส่วนประเมิน
ค่า (Ratimg Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด 5 ระดับ มุ่งวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรู้วิชาพระพุธทศาสนา เรื่อง พุทธประวัติ 

 4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบข้อคาถามในแต่ละข้อพิจารณาในเรื่องคุณภาพและ
ความเหมาะสม และทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 4.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อวิชาพระพุทธศาสนา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม 
เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง โดยให้ประเมินความสอดคล้องระหว่างค าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้าน
ความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนา และความครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมในการใช้
ภาษา 

 4.6 น าผลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และน ามาค านวณหาค่า 
IOC แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ไปทดลองใช้ ทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทดลองสอนด้วยชุดสื่อ
ประสม  

 4.7 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิชาพระพุทธศาสนา ที่นักเรียนตอบมาตรวจให้
คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

 4.8 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ติต่อวิชาพระพุทธศาสนาที่คัดเลือกไว้ มาหาค่า
ความเชื่อมั่น แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5. การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพสื่อประสม โดยผู้เชี่ยวชาญ  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพชุดสื่อประสม เรื่องพุทธประวัติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากภาพ 
วีดีทัศน์และแบบฝึก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า สื่อประสมมีค่า IOC = 1.00 สรุปได้ว่า
ชุดสื่อประสมมีคุณภาพอยู่ในระดับแน่ใจว่าสื่อมีความเหมาะสม 
 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง พุทธประวัติ โดยทดลองกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้ 
 1. ชุดสื่อประสม เรื่อง พุทธประวัติ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 83.96/84.43 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิชาพระพุทธศาสนา เมื่อได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น าไปสู่การอภิปรายผลการ
ทดลองได ้ดังนี้ 

การด าเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องพุทธประวัติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองการพัฒนาชุดสื่อประสมโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครั้ งการทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับ
นักเรียนจ านวน 3 คน ผู้วิจัยได้น าสื่อประสมไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน ที่เรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลัง
เรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กัน ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 8 เรื่อง หลังจากเรียนจบทั้ง 8 เรื่อง ผู้วิจัย
สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของชุดสื่อปะสม และรวบรวมบันทึกไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้น าชุดสื่อประสมไป
ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียน
เนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่
เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กันและให้
นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องที่ 1 ทันที ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 8 เรื่อง 
จากนั้นน าคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้ม
ประสิทธิภาพของสื่อประสม การทดลองครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าสื่อประสมไปด าเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่
นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร  

เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องที่ 1 ทันที 
ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 8 เรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 8 เรื่องแล้ว จึงท าการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน จากนั้นน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนไป
วิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.96/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80  

ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย รูปภาพ วีดีทัศน์ แบบฝึก สื่อแต่ละชนิดมีจุดเด่นที่
ช่วยเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยเพ่ิมความเข้าใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเทคนิคการ
สร้างของเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อประสม คือ การรวบรวมการท างาน
ของสื่อที่มีคุณลักษณะหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือ คือสื่อหลายชนิดที่น ามาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ
สัมพันธ์กันเพ่ือช่วยในการถ่าย ทอดเนื้อหาสาระโดยสื่อแต่ละชนิดที่น ามาใช้ต้องมีความสัมพันธ์
สนับสนุนซึ่งกันและกันงานวิจัยของธีรพล จันทร์เทพ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดสื่อประ
สม เรื่อง การเขียนภาพระบายสี วิชา ศิลปศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
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พระสงฆ์วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/81.46 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนมีค่าเท่ากับ 0.6851 หมายความว่า หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนนี้แล้วนักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากความรู้เดิมร้อยละ 68 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนจากโปรแกรมบทเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์  ดีสูงเนิน (2546) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การศึกษาประสิทธิภาพ และผลการใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม 
เรื่องพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนด้วยสื่อประสม 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อประสม และ 5) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 54 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของสื่อประสมที่สร้างขึ้นเทียบกับเกณฑ์ 
80/80 เท่ากับ 90.83/82.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (2) นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ
ประสม มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามแผนการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าชุดสื่อประสม ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสื่อประสมในระดับมากที่สุด  และมีความเข้ากันกับงานวิจัยของ 
ริทชี่ (Ritchie, 1994) ได้ศึกษาการใช้สื่อประสมเพ่ือการน าเสนอข้อความที่เป็นการอธิบาย 3 แบบ 
ที่ประกอบด้วยเสียงดนตรีที่เข้ากันและไม่เข้ากันของข้อความและแบบไม่ใส่เสียงดนตรีผลการวิจัย
พบว่า เสียงดนตรีไม่ได้มีทั้งประโยชน์และผลเสียต่อการจดจ าข้อเท็จจริงของเนื้อหาและแนวคิดจาก
การน าเสนอข้อความนั้น ส่วนทางด้านเจตคติของนักเรียน พบว่าเจตคติของกลุ่มตัวอย่างต่อหัวข้อการ
สอนและคุณภาพของข้อความ มีนัยส าคัญทางบวกเมื่อข้อความถูกประกอบด้วยเสียงดนตรีที่เข้ากัน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียกโดยรวมว่าผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตามหลักการต้องวัดและ
ประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความคิดหรือพุทธิพิสัย ด้านอารมณ์และความรูสึกหรือจิตพิสัย และ
ด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไปจะวัดความรู้ความสามารถ
ตามสาระที่เรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็น
แบบทดสอบ เรียกว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า
ผู้เรียนเมื่อได้รับการเรียนการสอนแล้ว มีความรู้อยู่ในระดับใด เพ่ือที่จะหาทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ ครูจะต้องรู้
เกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง หลักการสร้าง การเลือกชนิดของ
แบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และการน าผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุง และสรุปผลการเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัฏฐาพร  รัตนคา (2549) ท าการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง องค์กรเอ้ือการเรียนรู้ 
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พบว่า 1. ห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เรื่อง องค์การเอ้ือการเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเท่ากับ 80.65/82.50 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อห้องเรียนเสมือนที่
พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอ้ือการเรียนรู้มีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ระดับ
พอใจมาก 

ความพึงพอใจ สรุปได้ว่า คือ ความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคล ที่เป็นไปตามความคาดหวัง เช่น 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกไม่ชอบ และถ้าได้รับการตอบสนองความต้องการตามความคาดหวัง
ความพึงพอใจก็จะหายไป 
การวัดระดับความพึงพอใจ 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
กระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความ
พอใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้
มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อความที่
แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค าตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ 
เช่น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียม
แผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ
แสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร รัตนมณี และ กันยา เจริญศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ 
บุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมบุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว 
พบว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตรระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกนักศึกษามีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า
นักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี มีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมากกว่า
นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี งานวิจัยของศิรินารถ  สายอ๋อง (2552) ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พบว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริกา ร
การศึกษาในด้านบุคลากร โครงการบัณฑิตศึกษา รองลงมา คุณภาพการบริการ ส่วนด้านสุดท้ายมี
ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอานวยความสะดวก และมีความเป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยของอัลเลน 
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(Allen, 1998) ได้ท าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลของการใช้การบรรยายโดยการน าเสนอด้วยสื่อประสม
และการบรรยายแบบดั้งเดิมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติต่อการเรียนวิชาจุลชีววิทยา และความ
คงทนในการจ าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัสผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเรียนโดยการบรรยาย
ประกอบสื่อประสมมีเจตคติในเชิงบวกต่อการน าเสนอด้วยสื่อประสม และนักศึกษาที่เรียนโดยการ
บรรยายประกอบสื่อประสมมีเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนวิชาจุลชีววิทยา แตกต่างจากนักศึกษาที่
เรียนโดยการบรรยายแบบ ดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
  1. ควรศึกษาเนื้อหาในชุดสื่อประสม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เข้าใจบทเรียน 
เพ่ือที่จะสามารถแนะน านักเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ชุดสื่อประสม 
  2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถน าบทเรียนกลับไปศึกษาที่บ้านได้ เพ่ือ
ตอบสนองความสามารถในการเรียนรู้รายบุคคล 
  3. ควรจัดเตรียมชุดสื่อประสมให้พร้อมส าหรับการทดลองและวางแผนในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ชุดสื่อประสมเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดสื่อประสมในเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องกันทั้งในระหว่าง
ชั้นปีที่เรียนหรือในระดับเดียวกัน 

2. ควรศึกษาสร้างชุดสื่อประสมส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น ๆ  

3. ควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกสื่อประสม และให้
นัก เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
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บทคัดย่อ 
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาข้อมูลทั่ว ไปของกลุ่มผู้ประกอบการท่อง เที่ยว ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  
1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  2) เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสม โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ ส่วนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่มเป้าหมาย  และการศึกษาดูงาน Best Practice  ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในด้าน
สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวใน
ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในด้านปัญหาของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยว ได้มาตรฐานงานต้อนรับส่วนหน้าของกลุ่ม 4 จังหวัด ได้ตัวบ่งชี้มาตรฐานการพัฒนา
บุคลากรด้านการโรงแรมให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA) ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ในด้าน Hotel Services คือ  Front office: receptionists  และการไปศึกษาดูงาน Best Practice   
 

ABSTRACT 
This research aimed to 1) study general information of tourism entrepreneurs 

in four middle northeast provinces; Khon Kaen, Mahasarakham, Roi Et, and Kalasin, 2) 
develop the human capital potentials in tourism fields. This participatory action 
research used mixed method. The research processes comprised, a quantitative 
method using a survey study and qualitative method using an in-depth interview, a 
focus group discussions, including a best practice study visit. The study found that 
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most of tourism entrepreneurs were women, and most of them hold a bachelor 
degree. For the current condition, the entrepreneurs wanted the government to solve 
tourism problems in the area of public relations by creating good image of middle 
northeast tourism seriously and continuously. For the problems analysis of the tourism 
entrepreneurs were holistically rated at the high level. For developing the tourism 
human capital potentials, the study proposed the standard criteria and indicators for 
the hotel front office works. Those criteria and indicators were entitled as the Mutual 
Recognition Arrangements : MRA for the hotel services in the four provinces and the 
researchers had organized a best practice study visit for the entrepreneurs.  
 
ค าส าคัญ 

ทุนมนุษย์ การสร้างความเข้มแข็ง การจัดการท่องเที่ยว และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก าหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ที่จะให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ มุ่งท่ีจะจัดตั้ง
ให้อาเซียนเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ
อาเซียน  และส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาด
เงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม กรอบความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร  พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2553) กล่าวว่า การก าหนดจุด
ยุทธศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาค เพ่ือที่จะให้อาเซียนกลายเป็นองค์กรหลัก ศูนย์กลางของ
โครงสร้าง กรอบการท างาน ของโครงการความร่วมมือ ท าให้เกิดการประสานและหลอมรวมบูรณาการ
เป็น “One Market” โดยใช้  “วีซ่าเดียว” ได้ การเชื่อมโยงเส้นทาง รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และการเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) เชื่อมโยงคนกับคน  
(People to People)  สุรพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2554) เห็นว่า ความสามารถด้านภาษายังเป็น
คุณสมบัติที่จ าเป็นมากที่สุดส าหรับงานบริการ โดยเชื่อว่าหากสามารถสร้างให้ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย มีความแข็งแกร่งและดึงดูดให้ชาวต่างประเทศสนใจเข้ามาศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดียวสหภาพยุโรป แต่ละ
ประเทศจะต้องพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาต่างประเทศ  ลัคณา วันเทวิน 
(2554)  ให้ทัศนะว่า นักศึกษาทุกคนต้องพยายามหาความรู้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะการหลั่งไหลของ
แรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย การที่จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งทุน
มนุษย์ เป็นความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน
ที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง คนเป็น “สินทรัพย์” ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset)  ไม่มีค่าเสื่อมเหมือน
ทรัพย์สินอ่ืน และคนคือ “ทุน” (Human Capital) ที่สามารถสร้าง “มูลค่าเพ่ิม” ได้เสมอ  คนเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งจะท าให้องค์กรอยู่รอด องค์กรมี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

148 

การวางแผนในการสร้างสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency) ในทุนมนุษย์เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการแข่งขัน  จีระ หงส์ลดารมณ์ (2554) ให้ทัศนะว่า คนไทยเก่ง 3 เรื่อง คือ เกษตร  
ท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัย แต่ขาดความรู้หรือศักยภาพของทุนมนุษย์ ที่จะ
น าไปสู่ความเป็นระดับโลก (World Class) ถ้าพัฒนาเรื่องคุณภาพทุนมนุษย์ก็จะไปสู่ความส าเร็จได้   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค เนื่องจากมีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีมากมายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์ จึงควรจะศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการ
ท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว  
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างไร 
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยใช้
วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ตามแนวคิดของนักวิชาการที่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน คือ Tashakkori & Teddlie (1998), Creswell (2008)  โดยใช้เทคนิคการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative Technique) ได้แก่ การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Technique)  ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth Interview) และการสนทนา
กลุ่มเป้าหมาย  (Focus Group Discussion)  

กลุ่ มตัวอย่ าง  ส าหรับการวิจัยเชิ งส ารวจ ได้แก่   ผู้ ประกอบการท่องเที่ ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ 
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ 3) ร้านขาย
ของที่ระลึก 4) บริษัทน าเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 136 คน จากประชากร
210 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของ Krejcie and Morgan จากผู้ที่มี
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รายชื่อขึ้นทะเบียนกับส านักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
และกาฬสินธุ์  

การสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 3 คน มหาสารคาม 3 คน ร้อยเอ็ด 2 คน และกาฬสินธุ์ 
3 คน รวม 11 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมทุกครั้งตลอด
โครงการ 
          การสนทนากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
4 จังหวัด จ านวน 15 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมทุกครั้ง
ตลอดโครงการ เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมให้เป็นไปตามข้อตกลง
ยอมรับร่ วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals  หรือ MRA - TP)  
          เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  โดยหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ .9425   
          การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แล้วสรุปผลเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่อง เที่ยว ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  สรุปได ้ดังนี้      
     1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.97 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 36.03 ตามล าดับ มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อย
ละ 52.94 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 21.32 ตามล าดับ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.21 
ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 22.05 ตามล าดับ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นที่พัก 
ร้อยละ 30.15 เป็นร้านอาหาร ร้อยละ 24.26 ตามล าดับ มีลักษณะของกิจการ เป็นกิจการท่องเที่ยว
ส่วนบุคคล ร้อยละ 44.85  บริษัทจ ากัด  ร้อยละ 22.79 ตามล าดับ ที่ตั้งสถานประกอบการ ตั้งอยู่ที่
จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 38.97 จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 22.79 จังหวัดกาฬสินธุ์  ร้อยละ 19.85 
จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 18.38 ตามล าดับ มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 28.68 
มีรายได ้30,001- 40,000 บาท  ร้อยละ 21.32 ตามล าดับ 
          1.2  สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
พบว่า 1) มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านการแนะน านักท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
71.32 การบริหารจัดการ ร้อยละ 26.47 2) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ด้านที่พักมากที่สุด ร้อยละ 45.59 เส้นทางคมนาคม ร้อยละ 44.85  3) สามารถถ่ายทอดประสบ 
การณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยวิธีทัศนศึกษาดูงาน มากที่สุด ร้อยละ 66.18  ฝึกอบรม ร้อยละ 
34.56 4) ได้รับทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยวิธีทางโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 77.94 
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ทางเว็ปไซต์ ร้อยละ 45.59 5) ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบทั้งบรรยาย
และฝึกปฏิบัติจริงมากที่สุดร้อยละ 52.20  เน้นการบรรยายร้อยละ 20.59  6) ไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนและบริการด้านกิจกรรมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกิจการการท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 63.23 
ได้รับสนับสนุนวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 16.18 7) ไม่เคยได้รับการสนับสนุนและบริการด้าน
การตลาดเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวจากหน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 64.71  และเคยได้รับการ
สนับสนุนและบริการด้านการตลาดเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวจากหน่วยงานอ่ืน ร้อยละ 35.29 
8) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการมากที่สุด ร้อยละ 16.91 ได้รับ
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 14.71  9) มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ร้อยละ 14.71 10) ไม่ได้รับการสนับสนุนและบริการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท่องเที่ยว 
มากที่สุด ร้อยละ 50.74  11) สนับสนุนให้มีแหล่งบริการความรู้ในพ้ืนที่ ร้อยละ 33.82 12) ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากปัญหาในด้านปัญหา
เศรษฐกิจโลก มากที่สุด ร้อยละ 61.76  รองลงมา ปัญหาราคาน้ ามันแพง ร้อยละ 31.62  13) ต้องการ
ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในด้านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่องมากที่สุด ร้อยละ 67.65  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ร้อยละ 33.09  14) ต้องการได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการ
เพ่ิมศักยภาพการประกอบการด้านการท่องเที่ยวในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มากที่สุด ร้อยละ 62.50 
ภาษาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  42.65 ตามล าดับ 
          1.3  ปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
       1) ปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดย
ภาพรวม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  ค่าเฉลี่ยปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย 
                ภาพรวม 

 
ปัญหาของผู้ประกอบการท่องเท่ียว  ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 
ระดับปัญหา 

1. ด้านการบริหารจัดการ   4.03 0.59 มาก 
2. ด้านการให้บริการ 3.63 0.62 มาก 
3. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.61 0.70 มาก 
4. ด้านภาษาและวัฒนธรรม   4.13 0.92 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.88 0.57 มาก 
      

     จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( x  =  3.88 , S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ( x  =  4.13 , S.D. = 0.92) ด้าน
การบริหารจัดการ ( x  =  4.03 , S.D. = 0.59) ด้านการให้บริการ ( x  =  3.63 , S.D. = 0.62) และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x  =  3.61 , S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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     2)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  พบว่า  ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก  ( x  =  4.03 , S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ความต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
ให้ดีขึ้น ( x  =  4.41 , S.D. = 0.68) ภาครัฐควรให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ( x  =  
4.32 , S.D. = 0.85) และการพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว ( x  =  4.23 , S.D. = 0.93) 
ตามล าดับ 

   3)  ปัญหาด้านการให้บริการ  พบว่า ปัญหาในด้านการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( x  =  3.63 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ขาดการจัดการด้านขยะและน้ าเสียอย่างถูกต้อง ( x  =  
4.09 , S.D. = 1.08) สถานที่พักและร้านอาหารขาดความสะอาดและความปลอดภัย  ( x  =  3.87 , 
S.D. = 1.09) และการบริการการท่องเที่ยวยังขาดมาตรฐาน ( x  =  3.73 , S.D. = 0.80) ตามล าดับ  

   4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.61 , S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีศูนย์บริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ ( x  =  3.83 , S.D. = 0.91) การให้ข้อมูลของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าสถานที่
ท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ ( x  =  3.77 , S.D. = 0.86) และ การบริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ขาดความรวดเร็ว ( x  =  3.72 , S.D. = 0.77) ตามล าดับ  

   5)  ปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรม  พบว่า ปัญหาในด้านภาษาและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก  ( x  =  4.13 , S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การพัฒนาทักษะด้านภาษาในการบริการ
จัดการท่องเที่ยวแก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่เพียงพอ ( x  =  4.20 , S.D. = 0.99) การเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมี
น้อย ( x  =  4.19 , S.D. = 1.03) และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือให้มีมาตรฐานในระดับสากลไม่เพียงพอ ( x  =  4.13 , S.D. = 1.02) ตามล าดับ  

  6) ปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 2 
     

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ปัญหาของผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว 

ผลการวิเคราะห์ 
ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ ร้อยเอ็ด 
x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ด้านการบริหารจัดการ   3.86 0.68 4.24 0.50 4.17 0.58 3.99 0.42 
2. ด้านการให้บริการ 3.49 0.78 3.86 0.43 3.75 0.49 3.59 0.49 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.40 0.82 3.85 0.49 3.67 0.76 3.71 0.45 
4. ด้านภาษาและวัฒนธรรม   3.73 1.01 4.61 0.71 4.31 0.94 4.24 0.64 

เฉลี่ยรวม 3.61 0.67 4.15 0.42 4.06 0.45 3.92 0.39 
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  จากตารางที่ 2  พบว่า ค่าเฉลี่ยปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน  4 จังหวัด โดย
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 4 จังหวัด  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
จังหวัดมหาสารคาม ( x  =  4.15 , S.D. = 0.42) จังหวัดกาฬสินธุ์ ( x  =  4.06 , S.D. = 0.45) จังหวัด
ร้อยเอ็ด ( x  =  3.92 , S.D. = 0.39) และจังหวัดขอนแก่น  ( x  =  3.61 , S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

  1.4 วิเคราะห์ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
สรุปได ้ดังนี้ 
      1) ด้านบุคลากร มีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ทั้ง 4 จังหวัด  มี 4 กลุ่ม เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  กลุ่มภัตตาคาร/ร้านอาหาร  กลุ่มที่พัก/
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์ กลุ่มร้านขายของที่ระลึก และกลุ่มบริษัทน าเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศก์ 
      2) ด้านวัสดุ/วัตถุดิบ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางทั้ง 4 จังหวัด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พิพิธภัณฑ์
สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ พระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม และศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหวายหลืม จ.ร้อยเอ็ด 
      3) ด้านงบประมาณ มีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ทั้ง 4 จังหวัด มีงบประมาณในการประกอบการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการขนาดกลาง  และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่ม
ร้านอาหาร  กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านขายของทีร่ะลึก และกลุ่มบริษัทน าเที่ยว 
      4) ด้านการจัดการ มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ทั้ง 4 จังหวัด ลักษณะของกิจการ มีหลายประเภท เช่น ประเภทกิจการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ประเภท
บริษัทจ ากัด ประเภทกิจการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ (เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชน) ประเภทห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด  และประเภทอ่ืน ๆ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย 

5) ด้านการใช้เทคโนโลยี  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน 
กลางทั้ง 4 จังหวัด ให้ความส าคัญด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เห็นด้วยในการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการท างาน มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล ใช้
ระบบอินเตอร์เนต มี website ค้นหาข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็น ท าให้ช่วยประหยัดเวลาในการ
สืบค้นข้อมูล และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้รวดเร็ว เช่น 
 พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 http://www.touronthai.com   
 พระธาตุนาดูน ต.พระธาตุ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 http://www.oceansmile.com/E/Mahasarakam/PhatadNadun.htm 
 หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
 http://www.annaontour.com/province/khonkaen/moobanngoojongang.php 
 ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านหวายหลืม หมู่ 3 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
 http://teawtourthai.com/roiet/?id=2725 
          2.  ผลการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีดังนี ้

http://www.oceansmile.com/E/Mahasarakam/PhatadNadun.htm
http://www.annaontour.com/province/khonkaen/moobanngoojongang.php
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              2.1  หามาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (MRA) ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยการจัดสนทนากลุ่มเป้าหมาย เชิญวิทยากร ร่วมสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ดังภาพที่ 1 
 

   
 

   
 

   
 

 ภาพที่ 1  ภาพแสดงการสนทนากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม 
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    โดยการสนทนากลุ่มเป้าหมาย  ที่ประชุมเลือกตัวบ่งชี้ มาตรฐาน  MRA ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ มาตรฐานงานต้อนรับส่วนหน้าของ
กลุ่ม 4 จังหวัด ได้มาตรฐานด้าน Hotel   Services คือ  Front office: receptionists  ดังนี้ คือ 
พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จะต้องม ี

    1) มีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี ตามธรรมเนียมไทย ท าทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง  
(ตรวจสอบแบบ real time) เป็นมาตรฐานโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด 
คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) 
              2) เข้าใจขั้นตอนการท างาน ระบบการบริการที่รวดเร็ว คล่องตัว มีความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือท าให้การท างานสะดวกและราบรื่นขึ้น  
              3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อีสาน ภาษาสากลอ่ืน ๆ + ภาษา 
ASEAN มี Tag ติดไว้เพ่ือให้แขกรู้ว่าใครพูดภาษาอะไรได้ และซักถามได้ มีผู้ที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาท่ีแตกต่าง และเหนือกว่า 
              4) มีความสามารถในการให้ข้อมูล  Product knowledge - local Knowledge หรือ
สามารถช่วยเหลือจัดหาผู้ที่รู้ข้อมูลมาอธิบายได้ ระหว่างที่อยู่ในเวลาปฏิบัติงาน 
              5) มีทักษะของ safe security / First-aids เข้าใจในการบริการเบื้องต้น เช่น การอพยพ 
การหนีไฟ อุบัติเหตุ 
              6) มีศั กยภาพในการบริ ก า ร ให้ สอดคล้ อ งกับมาตรฐ าน ของ โ ร งแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามขนาดของโรงแรม 
         2.2  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกประเภททั้ง 4 จังหวัด พัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน 
Best Practice 4 แห่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  
 
อภิปรายผล 

 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี ้
   1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ควรน าไปพิจารณาเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

      1.1) ศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ซึ่งข้อมูลจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ของจังหวัดขอนแก่นในปี 2550 พบว่า อัตราการเติบโตของจ านวนผู้เยี่ยม
เยือนรวมมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.52 ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น
อันดับที่ 2 ของภูมิภาครองจาก จ.นครราชสีมา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550) นักท่องเที่ยว
มีมูลเหตุจูงใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น คือ  การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน และการ
ท่องเที่ยวเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิง ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นห้างสรรพสินค้ามากที่สุด 
สถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ  (จารุวรรณ อุชาดี , 2554)  จังหวัด
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มหาสารคาม มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเพชรน้ างามของเมือง
อีสาน ดินแดนแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งก าเนิดข้าวหอมมะลิที่ข้ึนชื่อ จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพิพิธภัณฑ์
สิรินธร ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์ จัดแสดงนิทรรศการด้านธรณีวิทยา และซากดึกด า
บรรพ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้ความรู้  

       1.2) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกประเภททั้ง 4 จังหวัด ได้เสนอสิ่งที่ต้องการใน
งานวิจัยทั้งในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สิ่งที่ต้องการ คือ ได้รับการสนับสนุนองค์
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการประกอบการด้านการท่องเที่ยวในด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์มากที่สุด ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวให้ดี ต้องการให้ภาครัฐ
ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกประเภทต้องการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สอดคล้อง
กับ สุ พัตรา จิราธิวัฒน์   (2554) มีความเห็นว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจ าเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศมากที่สุด หากพิจารณาประเทศคู่แข่งจะพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้  นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางและเป็นปัจจุบัน จะเห็นความตื่นตัวและมีความ
พร้อมในการพัฒนาหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ  ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ขอเสนอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยว ได้สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้ใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวแทนที่แต่ละสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ  จะจัดเอง เพ่ือที่จะ
ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น บริษัทต่าง ๆ มีการแข่งขันในด้านมาตรฐาน
การบริการมากยิ่งขึ้น  
 1.3) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมและที่พัก มีปัญหาการบริการการท่องเที่ยวยัง
ขาดมาตรฐาน และปัญหาด้านอื่นๆด้วย ซึ่งทุกปัญหาต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
จึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและธนาคารจัดโครงการเงินกู้ส าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พักที่มีระบบ
การอนุมัติและการผ่อนส่งที่สะดวกเช่นเดียวกับโครงการที่จัดให้กับข้าราชการต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวได้พัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการบริการต่างๆของโรงแรมใน AEC เพ่ือให้แต่ละ
โรงแรมได้น าไปใช้ และมีการตรวจสอบมาตรฐานและให้การรับรองเป็นระยะๆ เนื่องจากประเทศใน 
AEC บางประเทศมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ให้บริการทุกฝ่าย 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาในการบริการจัดการ
ท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว  เพ่ือสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับ วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ (2552) ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม พบว่า ควรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และควรหาโอกาสฝึกฝนภาษาที่สองหรือภาษาที่
สามด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น 
            2. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัด 
การท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยการพัฒนามาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร
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ด้านการโรงแรมให้เป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน (MRA) ได้มาตรฐานด้าน Hotel   Services คือ  Front office: receptionists  ซึ่งผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวโรงแรมและที่พัก ตัวแทนทั้ง 4 จังหวัด อยากพัฒนาให้ครบทุกองค์ประกอบตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ที่วิทยากรน าเสนอให้ดู แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของโครงการวิจัยทั้งด้านเวลาและงบประมาณ จึงไม่สามารถท าได้ครบ ซึ่งผู้จัดการโรงแรมทั้ง 
4 จังหวัด รวมทั้งผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานขอนแก่น รองผู้อ านวยการ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เข้าร่วมสนทนาด้วย เห็นพ้องกันว่า เป็นสิ่งที่ดีท่ีจะสานต่องานวิจัย 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตัวบ่งชี้ด้านการบริการต่างๆของโรงแรมใน AEC ซึ่งมาตรฐานด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านการโรงแรม ยังไม่เคยมีข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวด้านการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
             1. ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ควรน าไปพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตามความต้องการในด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ ภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว และการจัดงานและ
โปรแกรมการท่องเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ  
             2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีน้อย ควรพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

   3. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานการ
บริการต่าง ๆ ของโรงแรมใน AEC เพ่ือให้แต่ละโรงแรมได้น าไปใช้ และมีการตรวจสอบมาตรฐานและ
ให้การรับรองเป็นระยะ ๆ 

   4. ควรวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการจัดบริการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือให้การบริการได้มาตรฐานสากล และเชื่อมต่อภูมิภาคอ่ืน ๆ 

   5. ควรวิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน  (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professionals หรือ  MRA) ให้ครบทุกองค์ประกอบ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้อยู่ภายใต้แผนวิจัย  “ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ  ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก  สมะวรรธนะ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทธิรา ผลงาม  ดร.สมยงค์  สีขาว และ  ดร.สมศักดิ์  
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สีดากุลฤทธิ์  ที่กรุณาเสียสละเวลาตรวจเครื่องมือวิจัยให้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณ ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ า 
ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ที่กรุณาเสียสละเวลาเป็นวิทยากร ขอขอบคุณผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ทั้ง 4 จังหวัด ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในพ้ืนที่ศึกษา 4 จังหวัด ที่ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณผู้จัดการโรงแรมทั้ง 4 จังหวัด ที่เข้าร่วมประชุมการสนทนา
กลุ่ มเป้ าหมาย เ พ่ือให้ ได้ตั วบ่งชี้ มาตรฐาน  MRA ของกลุ่ มผู้ ประกอบการโรงแรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขอขอบคุณผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเป้าหมาย  ตลอดกระทั้งให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยเชิงส ารวจ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2557  ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออก จ านวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่า  
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 8.72 activation code : 
B723-95AF-55E7E-5E32 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชา
ที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดัชนีวัดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณา จากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน มีค่าเท่ากับ 0.98 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นค่าที่สูง ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ มีค่า
เท่ากับ 1.00, และ CN มีค่าเท่ากับ 2,075.34  องค์ประกอบแต่ละด้านเรียงล าดับค่าน้ าหนักคะแนน
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน, ความมีระเบียบ,ความมุ่งมั่น
ในการท างาน, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความสามารถแก้ปัญหา, ความอดทนและรักความเป็นไทย  
องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the factors of the desirable 
characteristic on practical subject learning for lower secondary school students, The 
sample of this study consisted of 1,200 lower secondary school students in the 
academic year 2014 under Office of The Basic Education Commission in the east. The 
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tools used to collect the data were an interview schedule and a five-rating scale 
questionnaire with the reliability level at 0.94. The statistics for data analysis were 
exploratory factor analysis by using LISREL program version 8.72 with activation code: 
B723-95AF-55E7E-5E32. The results were as follows: The factors of the desirable 
characteristic on practical subject learning for lower secondary school students by 
exploratory factor analysis found that measurement model of the desirable 
characteristic on practical subject learning for lower secondary school students, this 
measurement model could be presented by the goodness of fit index congruence 
between models with empirical data by considering the Goodness of Fit Index = 0.98, 
Adjusted Goodness of Fit Index = 0.98, this was a high value, Relative Fit Index = 1.00 
and CN = 2,075.34. Each factor sequentially weight rating descending below as follows: 
Responsibility, Discipline, The thirst for knowledge and learning, Tidiness, Commitment 
to work. Creativity, Problem solving ability, Patience and love as Thailand. The 9 factors 
were appropriate consistent with the empirical data. Characteristic on practical subject 
learning for lower secondary school students had higher the desirable characteristic 
on practical subject learning than the students who learned by the traditional 
approach at a statistically significant .05 level (F = 893.27) and after the two-week trial, 
the desirable characteristic on practical subject learning of students were durable at a 
statistically significant .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  วิชาที่เน้นการปฏิบัติ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 โลกในอนาคต เป็น โลกยุคสังคมแห่งความรู้ ที่ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละสังคมถูก
น ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของ
ประเทศให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงสมภาคภูมิ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญของทุนปัญญา ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมขึ้นเป็นล าดับ ความจริงที่สัมผัสได้ประการหนึ่งคือ คนรุ่นใหม่จะต้องมีภูมิความรู้มากขึ้น และ
ใช้การได้จริง ในการนี้สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นที่พ่ึงของแผ่นดินด้วยการผลิตผู้รู้ ผู้สร้างความรู้ 
และองค์ความรู้ไม่เป็นเพียงผลิตผู้บริโภคความรู้และเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวอีกต่อไป (อมรวิชช์ แย้มกุล,  
2545) 
             การที่จะให้คนไทยมีคุณลักษณะดังที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติได้นั้น  การพัฒนา
หลักสูตรมีส่วนส าคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติ  ดังเช่นที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดใน
มาตรา  28  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ  รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา  10  
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วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 
             ปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในขั้นวิกฤต จึงต้องปฏิรูปการปกครองกันใหม่ โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยก าหนดการศึกษาว่า “ คุณธรรม น าความรู้”
เพราะหากไม่เร่งท าอะไรให้ดีขึ้น อาจถึงขั้นท าให้สังคมล่มสลาย เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนให้เป็นคนดี
มีคุณภาพ คือ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักการที่ส าคัญของศาสนา เพราะคนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาประเทศ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2550) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
และคณะ (2536) ที่อธิบายว่า การน าหลักการส าคัญทางพุทธศาสนามาก าหนดวิธีการในการพัฒนา
ความประพฤติที่ดีงามของบุคคล ความเชื่อทางพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก อยู่ในจิตใจของคนไทย
และมี อิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน คนไทยในอดีตเป็นคนใจบุญสุนทาน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน รู้จักให้อภัยและละอายต่อการกระท าความชั่ว มีการควบคุมพฤติกรรมทางกาย 
วาจา ใจ ด้วยการรักษาศีลและการฟังธรรมอยู่เป็นนิตย์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชด ารัสว่า การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้า
บุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยาก 
การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือ 
การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีละอายชั่วกลัวบาป
ส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ
และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติ ทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกท่ีควรและอ านวยประโยชน์
ที่พึงประสงค์ (วิชัย วงใหญ่, 2542) 
             ความประพฤติของเยาวชนก าลังเสื่อมโทรมลง สังคมก าลังตกต่ าอย่างมาก สิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ เพราะเยาวชนหันหลังไปหลงใหลยาเสพติดและหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามศูนย์การค้าและตามสถาน
บันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ จนต้องมีการตั้งศูนย์พิทักษ์นักเรียน นักศึกษาขึ้น เพ่ือคอยสอดส่องดูแลและให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษา (มานะ รัตนโกเศศ, 2533)  พฤติกรรมวัยรุ่นมีปัญหาในเรื่อง การ
ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัย การไม่แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ  การไม่มีความมานะ
พยายาม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาการเรียน ปัญหา
การคบเพ่ือน ปัญหาด้านจิตใจที่มีความแข็งกระด้าง ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหามลภาวะ ปัญหาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาการใช้แรงงาน ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น (วารี ศิริเจริญ, 
2541)  
            จุดมุ่งหมายของการศึกษานอกจากจะให้ความส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว ยัง
ต้องให้ความส าคัญกับคุณลักษณะต่าง ๆ ในการเรียน  คือ  การท างานเป็นระบบ  ระเบียบวินัยความ
รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  วิจารณญาณ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และเจตคติต่อรายวิชา  เนื่องจาก
พบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีนั้น  มีแนวโน้มว่าจะเป็นบุคคลที่มีการวางแผน
มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบ  รอบคอบ  คิดไตร่ตรองอย่างมีหลักการ  เชื่อมั่นในตนเองและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคน
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ที่มีคุณภาพได้  ในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในการเรียนแล้ว  ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเรียน  ท าให้การเรียนไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
จะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะมีความรับผิดชอบต่ า (มาริสา  วรัตรุจิวงศ์ , 
2549)  หรือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนดีกว่านักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (Francis, 1971) ซึ่งมีแนวโน้มว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอ่ืน ๆ อาจ
เป็นเช่นเดียวกัน 
 การที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์  สังคม นั้น ต้อง
ใช้การจัดกิจกรรมที่หลายหลาก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพฒันาได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)              
             เมื่อกล่าวโดยสรุป ในปัญหา สาเหตุ และผลกระทบตามที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้แสวงหา
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามองค์ประกอบ และ
พฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่ เน้นการปฏิบัติของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 3 ขั้น 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
เรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และสังเคราะห์
พฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ,  นิยามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิและน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
นิยามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่สร้างขึ้น 
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 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่
เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจสอบร่างองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามตามพฤติกรรม
บ่งชี้แต่ละองค์ประกอบขึ้น จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่ศึกษาอยู่ 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนที่สังกัดส านักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในภาคตะวันออก จ านวน 1,200 คน เพ่ือส ารวจองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน
วิชาที่เน้นการปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL PROGRAM Version 8.72) activation code : 
B723-95AF-55E7E-5E32 โดยการศึกษาพิจารณาข้อมูลจากองค์ประกอบหลัก 1 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบย่อย 9 องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ 29 ตัว ดังนั้น เพ่ือให้การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

  1)  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
       (1)  ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variable) ประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก 1 องค์ประกอบ 
                         DES หมายถึง  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ 
                        (2)  ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อย 9  องค์ประกอบ 
       DIS หมายถึง  ความมีวินัย 
       RES หมายถึง  ความรับผิดชอบ   
       KAL หมายถึง  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
       NEA หมายถึง  ความมีระเบียบ 
       REL หมายถึง  ความอดทน 
       TIL  หมายถึง  รักความเป็นไทย 
       CER  หมายถึง  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
       CTW  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการท างาน 
       CON  หมายถึง  มีความสามารถแก้ปัญหา 
                    (3)  ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ประกอบด้วย 29 พฤติกรรมบ่งชี้ 
       DIS1  หมายถึง  ความมีวินัยต่อตนเอง 
       DIS2  หมายถึง  ความมีวินัยต่อส่วนรวม 
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       DIS3  หมายถึง  ความมีวินัยต่อผู้อื่น 
       RES1  หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
       RES2  หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
       RES3  หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
       RES4  หมายถึง  การช่วยเหลือผู้อื่น 
       RES5  หมายถึง  ท างานด้วยความเต็มใจ 
       RES6  หมายถึง  การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       KAL1  หมายถึง  กระตือรือร้นตั้งใจมุ่งม่ันในการเรียน 
       KAL2  หมายถึง  การแสวงหาความรู้ 
       KAL3  หมายถึง  การสรุปและถ่ายทอดความรู้ 
       NEA1  หมายถึง  การวางแผนการท างาน 
       NEA2  หมายถึง  การท างานตามข้ันตอน 
       NEA3  หมายถึง  การประเมินผลการท างาน 
       REL1  หมายถึง  ความอดทนในการท างาน 
       REL2  หมายถึง  ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค 
       REL3  หมายถึง  การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
       TIL1  หมายถึง  มีส่วนร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
       TIL2  หมายถึง  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
       TIL3  หมายถึง  ส่งเสริมและถ่ายทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       CER1  หมายถึง  การคิดแปลกใหม ่
       CER2  หมายถึง  การคิดหลากหลาย 
       CER3  หมายถึง  การคิดยืดหยุ่น 
       CTW1  หมายถึง  การตั้งใจในการท างาน 
       CTW2  หมายถึง  การปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 
       CTW3  หมายถึง  ความภาคภูมิใจในผลงาน 
       CON1  หมายถึง  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 
       CON2  หมายถึง  ความสามารถในการค้นหาแนวทางแก้ปัญหา 
   2)  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 
      แทน   องค์ประกอบหลัก (ตัวแปร) 
 
        แทน   องค์ประกอบย่อย (ตัวแปร) 
 
                                   แทน   ตัวชี้วัด  (ตัวแปรสังเกต) 
       แทน   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือน้ าหนักองค์ประกอบ  
                   X      แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  
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          S.D.     แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2              แทน   ค่าไค-สแควร์ 

          DF             แทน องศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)  
         R2  แทน   ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  
                  P-value  แทน   ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
                  GFI             แทน   ค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ  
                                                    (Goodness of Fit Index) 
         AGFI      แทน   ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  

(Adjusted Goodness of Fit Index) 
         RMR      แทน   ค่าดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ 
                                  (Root Mean Square Residual) 

RMSEA   แทน   ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อน 
                                          ก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square  
                                          Error of  Approximation) 

                   t                 แทน   ค่าคะแนนท ี
                  n                แทน   จ านวนนักเรียน 
                                   แทน   ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
                   SE               แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 
 การวิเคราะห์องค์ปรกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (DES) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า ตัวแปรแฝงทั้ง 9 ตัวแปร 
ได้แก่ ความมีวินัย (DIS) ความรับผิดชอบ (RES) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (KAL) ความมีระเบียบ (NEA) ความ
อดทน (REL) รักความเป็นไทย (TIL) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CER) ความมุ่งมั่นในการท างาน (CTW) 
ความสามารถแก้ปัญหา (CON) ต่างมีผลกระทบต่อตัวแปรสังเกตทั้ง 29 ตัวแปร ขนาดของผลกระทบที่
ตัวแปรแฝงมีตัวต่อแปรสังเกตแต่ละตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที ่1  โมเดลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของ 9 องค์ประกอบ 
 
ตารางที่ 1   แสดงค่าสถิติของตัวแปรแฝงภายในที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรแฝงภายนอก 
               จากการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้น 
                 การปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ประมาณค่าจากคะแนนดิบ 
 

ตัวแปรแฝง
ภายนอก 

ค่าสถิต ิ
ตัวแปรแฝงภายใน 
DIS RES KAL NEA REL TIL CER CTW CON 

DES 

 0.44* 0.42* 0.51* 0.59* 0.53* 0.51* 0.58* 3.00* 0.63* 
t 23.68 24.21 33.76 29.84 29.43 28.61 32.95 31.73 32.84 
SE 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 0.02 
Errorvar 0.28* 0.24* 0.09* 0.17* 0.17* 0.21* 0.11* 3.40* 0.11* 
t 21.96 22.27 11.74 11.73 15.02 19.44 10.17 10.56 8.28 
SE 0.01 0.01 0.008 0.01 0.11 0.01 0.01 0.32 0.01 
R2 0.41 0.42 0.74 0.68 0.63 0.56 0.75 0.73 0.78 

หมายเหตุ  * หมายถึง  = .05 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรแฝงภายนอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้น
การปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลกระทบต่อตัวแปรแฝงภายใน 9 ตัวแปร  
ประกอบด้วย ความมีวินัย (DIS) ความรับผิดชอบ (RES) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (KAL) ความมีระเบียบ (NEA) 
ความอดทน (REL) รักความเป็นไทย (TIL) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CER) ความมุ่งมั่นในการท างาน 
(CTW) ความสามารถแก้ปัญหา (CON) จึงสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้น
การปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญเรียงล าดับค่าน้ าหนัก
คะแนนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน, ความมีระเบียบ,ความ
มุ่งมั่นในการท างาน, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค,์ ความสามารถแก้ปัญหา, ความอดทนและรักความเป็นไทย  
 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis)  พบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดัชนีวัดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณา จากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า เท่ากับ  0.98 ซึ่งเป็นค่าที่สูง ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วน
ที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.44 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 265.56 องศาความเป็นอิสระ (df) มีค่า
เท่ากับ 367 p-value มีค่าเท่ากับ 0.999 ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00, 
และ CN มีค่าเท่ากับ 2,075.34 

การพิจารณาว่า โมเดลองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้นั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ตามที่นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) และสุภมาส อังศุโชติและคณะ 
(2552) ก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   แสดงผลการตรวจสอบความกลมกลืนและสอดคล้องของโมเดลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ค่าสถิต ิ เกณฑ์ ค่าที่ได ้ ความหมาย 
1. Chi-square (2) p-value > .05  265.56 (p = 0.99)       

สรุปได้ว่า 
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

2. ค่า Chi-square/df < 2.00 หรือ < 5.00 265.56/367=0.72       
3. ค่า GFI > .90 (เข้าใกล้ 1) 0.98                       
4. ค่า AGFI > .90 (เข้าใกล้ 1) 0.98                       
5. ค่า CFI > .90 (เข้าใกล้ 1) 1.00                       
6. ค่า RMSEA < .05 (เข้าใกล้ 0) 0.000                     
7. ค่า Standardized RMR < .05 (เข้าใกล้ 0) 0.023                      
8. ค่า RMR < .05 (เข้าใกล้ 0) 0.44                      
9. ค่า CN ≥ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง 2075.34                   

หมายเหตุ   หมายถึง ค่าท่ีค านวณได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
    หมายถึง ค่าท่ีค านวณได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

168 

    จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลองค์ประกอบมีความกลมกลืนและสอดคล้องกันเพ่ือเป็นการยืนยันองค์ประกอบของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งท าให้ได้องค์ประกอบ 9 องค์ประกอบแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันความเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบและ
หาขนาดของผลที่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีต่อตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน
วิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์แสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   แสดงองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน 
             ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อประมาณค่าจากคะแนนดิบ 
 

จากภาพที่ 2  เมื่อพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ พบว่า น้ าหนักของ
แต่ละองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.40 - 0.72 สามารถเรียงล าดับค่าน้ าหนักคะแนนจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบ (RES) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72 องค์ประกอบ
ที่ 1 ความมีวินัย (DIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.65 องค์ประกอบที่ 3 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
(KAL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.62 องค์ประกอบที่ 4 ความมีระเบียบ (NEA) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ  0.52 องค์ประกอบที่  8 ความมุ่งมั่นในการท างาน (CTW) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.57 องค์ประกอบที่ 7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CER) องค์ประกอบที่ 9 
ความสามารถในการแก้ปัญหา (CON) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49 องค์ประกอบที่ 5 ความอดทน 
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(REL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.47 องค์ประกอบที่ 6 รักความเป็นไทย (TIL) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.40 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.54  โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบ (RES) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72 
  การศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้น 
การปฏิบัติ พบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 29 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 
                  องค์ประกอบที่ 1 ความมีวินัย ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1. ความมีวินัย
ต่อตนเอง  2. ความมีวินัยต่อส่วนรวม  3. ความมีวินัยต่อผู้อ่ืน 
                  องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 6 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1. มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  2. มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น  3.  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  4. การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 5. ท างานด้วยความเต็มใจ  6. การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย                           
                   องค์ประกอบที่ 3 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบง่ชี้ ได้แก่ 1. กระตือรือร้น
ตั้งใจมุ่งม่ันในการเรียน  2. การแสวงหาความรู้  3. การสรุปและถ่ายทอดความรู้ 
                    องค์ประกอบที่ 4  ความมีระเบียบ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1. การ
วางแผนการท างาน  2. การท างานตามข้ันตอน  3. การประเมินผลการท างาน                               
                   องค์ประกอบที่ 5  ความอดทน ประกอบด้วย  3  พฤติกรรมบ่งชี้  ได้แก่ 1. ความอดทนใน
การท างาน  2. ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค  3. การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
                   องค์ประกอบที่ 6  รักความเป็นไทย ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1. มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน  2. รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  3. ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   องค์ประกอบที่ 7  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 
1. การคิดแปลกใหม่  2. การคิดหลากหลาย  3. การคิดยืดหยุ่น 
                   องค์ประกอบที่ 8  ความมุ่งมั่นในการท างาน ประกอบด้วย 3 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 
1. การตั้งใจในการท างาน  2. การปรับปรุงและพัฒนาการท างาน  3. ความภาคภูมิใจในผลงาน 
                   องค์ประกอบที่ 9  มีความสามารถแก้ปัญหา ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่  
1. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  2. ความสามารถในการค้นหาแนวทางแก้ปัญหา 
 
อภิปรายผล 
             การวิจัยองค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ 
พบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 9 องค์ประกอบในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ฉบับสรุป ยังกล่าวถึงคุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต ที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แก่ เป็นผู้มีวินัย  ประหยัด  มีความเอ้ืออาทร  เกื้อกูล   มี
เหตุผล รู้หน้าที่  ซื่อสัตย์  พากเพียร  ขยัน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  รักประเทศ  รักชาติ ภูมิใจในความ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

170 

เป็นไทย มีวิถีประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต  และต่อต้านการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553)  ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ที่ได้ก าหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์นักเรียนระดับประถมศึกษาไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้แก่ คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต  คุณลักษณะมีวินัย  
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะมุ่งมั่นในการท างาน คุณลักษณะรัก
ความเป็นไทย และ คุณลักษณะผู้มีจิตสาธารณะ และยังสอดคล้องกับประเด็นภาพรวมของ
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งจากผลการวิจัย
สรุปได้ว่า พ้ืนฐานที่ผู้เรียนที่จะเรียนวิชาทางคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้ดี ควรมีพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ พ้ืนฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 
พ้ืนฐานทางศิลปะ และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้การเรียนการสอนในการปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สรชัย ชวรางกูร และคณะ, 2558) 
         ส าหรับองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่า มีความสอดคล้องมาก
ที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับนงเยาว์  ไชยศรี (2548) ได้สรุป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ได้แก่ พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกเป็นที่ต้องการของสังคม  
ชุมชน และประเทศชาติ  ความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสติ ควบคุมตนเอง มีจริยธรรมคุณธรรมและมีวินัย
ในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ประหยัดและอดออม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน  มีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
เคารพกติกาของสังคม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น  มีความเสียสละ  และมีความสามัคคี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน
วิชาที่เน้นการปฏิบัติกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติที่มีความสมบูรณ์ในบริบทของโรงเรียนที่เป็นอยู่ 
 2. การเรียนการสอนวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ควรมีการปลูกฝังคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
ความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน, ความมีระเบียบ, ความมุ่งม่ันในการท างาน, ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์, ความสามารถแก้ปัญหา, ความอดทนและรักความเป็นไทย   
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการปัญหาอุทกภัย (2) เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาอุกทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตการณ์ 
การประชุมกลุ่ม ศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 คน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 1 คน บุคลากรจาก
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี 5 คน และประชาชน 12 คน โดยเก็บข้อมูลจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีจ านวน 5 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ เทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลนครรังสิต 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมทั้งด้านการจัดการอุทกภัย โดยวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่และวางแผนการ
ปฏิบัติการช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อุทกภัยในพ้ืนที่ เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและในทางปฏิบัติที่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
 แนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่  
 1. การจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ต้องถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการสาธารณะภัย ดังนั้นนโยบายรัฐต้องเร่งผ่องถ่ายอ านาจในการตัดสินใจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น งบประมาณ 
อ านาจในการบริหารจัดการแหล่งน้ า ประตูระบายน้ า และสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการสาธารณภัย เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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 2. การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ โดยการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดที่มีความล่อแหลม
ต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือได้อย่างถูกต้อง การเตรียมความพร้อมส าหรับเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
ช่วยเหลือประชาชน การที่ประชาชนเกิดการปรับตัวในวิถีการด ารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับน้ า 
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากการท า
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน 
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการจัดท างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม การบูรณาการแผนแม่บทชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีทัศนคติต่อ
การจัดการปัญหาอุทกภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ ว่าจะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 
 4. การบริหารแบบมืออาชีพ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าในการน าองค์กรและสร้างความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหา ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะต้องมีความชอบธรรม
ทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพ 
 

ABSTRACT 
 This article research composes two objectives as follows: (1) to study the 
roles of local authorities in flood management, (2) to find out the sustainable flood 
management of local authorities. The researchers studied by qualitative research 
method including observation, group discussion, documentary and in-depth interview 
from 30 key purposive sampling informants consisted of 7 Local’s Administrator, 5 
Officer’s Local Authorities, 1 Chief of Pathumtani Disaster Prevention and Mitigation 
Office, 5 Officer of Pathumtani Disaster Prevention and Mitigation Academy and 12 
people. The data were collected from five local authorities in Pathumthani Province 
including Buengchamaor Sub-district Administrative Organization, Tai Kho Subdistrict 
Administrative Organization, Thakhlong Town Municipality, Bang Kadi Subdistrict 
Municipality and Rungsit City.  
 The research findings were as follow: the local authorities have provided the 
plan for the disaster prevention and mitigation in terms of flooding management. The 
procedures are to define and analyze flood-prone areas, to implement the plan as 
pre-, during- and post-disaster. The flood management should be mainly managed by 
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the local authorities in the area. Because the local authorities had legitimate from the 
legality and in practice that are closer to the people as possible. 
 Recommendations 
 1. The flood management in the area should be mainly managed by the local 
authorities. Therefore, the center government should be decentralized the authorities 
and decisions to local authorities, for examples, resources and materials purchase, 
budget allocation as well as authority of water supply and floodgate management are 
crucially required. Additionally, the local authorities’ personnel should be facilitated 
to improve the disaster alleviation ability. This aims to enhance the productive 
management and avoid duplication of various organizations. 
 2. The important role of local communities, individuals or even the local 
authorities should help prevent and reduce the risk from flooding. Such the role 
mentioned, exploration of flooding-prone area within the communities should be 
carried out. Then the priority of working procedures and plans should be sequenced 
regarding to necessity.  Additionally, facilitative resources for flooding and educating 
people how to live and adapt themselves during the flooding are needed. 
 3. Engaging community participation: Public hearing or public discussion 
forum should be organized to collect community member’s sharing, needs, opinions, 
problems and recommendations. These can really help improve the local community. 
Moreover, the local authorities should initiate a participatory budgeting and integrate 
the community's master plan project with the local development plan. To encourage 
the participation among the community, people should be motivated the attitude of 
cooperative network.  
 4. Professionalism of the management is required. All administrator team of 
local authorities play the important role in involving the community members’ 
participations to obtain the problem-solving of flooding. When obtaining solutions, 
flexible handling should be carried out aiming to limit all kinds of losses.   
 
ค าส าคัญ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภัยพิบัต ิอุทกภัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 1,526 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 1,326,589 คน แบ่งเป็น 7 อ าเภอ 
60 ต าบล และ 529 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นจ านวน 65 แห่ง ประกอบด้วย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง โดยมี
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แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน เมื่อปลายปี 2554 จังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในวงกว้างไม่ว่าจะเป็น ภาคแรงงาน ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
สถานศึกษา ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีน้ าเอ่อล้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ทั้ง 7 อ าเภอ 
60 ต าบล 522 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 749 ,349 คน จาก 307,560 ครัวเรือน และมี
ผู้เสียชีวิตมากถึง 34 ราย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี ในขณะเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชนมากที่สุดจึงต้อง
มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยเฉพาะการจัดการปัญหาอุทกภัยอย่าง
ครอบคลุม (ไททัศน์ มาลา และคณะ, 2556ก) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างไร  
 2. แนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัย 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมือง ข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7 คน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน หัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 1 คน ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 5 คน และ ประชาชน 12 คน 
 3. การร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ (1) เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 
ตามโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย (2) งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒนาน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ” ภาคกลาง 
(3) การจัดการน้ าและปัญหาอุทกภัยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ าชุมชนตามแนวทางพระราชด าริ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ จังหวัดปทุมธานี และ (4) งานด้านการจัดการอุทกภัย ณ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
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 4. การประชุมกลุ่มย่อย 3 ประเด็นหลัก คือ (1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการภัยพิบัติ (2) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดผังเมืองเพ่ือป้องกันปัญหา
อุทกภัย (3) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอุทกภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย เพ่ือสร้างข้อเสนอหรือข้อวินิจฉัยโดยอาศัย
การให้เหตุผลของผู้วิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปจากหลักฐานที่เป็นที่ทราบกันหรือความจริงโดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการสังเกตการณ์หรือข้อเท็จจริงโดยเฉพาะ และเน้นการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดง
ความเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเฉพาะจ านวนหนึ่งเป็นหลักแล้วอ้างความจริงทั่วไปขึ้นตามข้อมูลชุด
ดังกล่าวโดยมุ่งที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ข้างต้นเป็นส าคัญ 
 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 5 
แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ, องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ, เทศบาลต าบลบาง
กะดี, เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลนครรังสิต ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ 
คือ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาอุทกภัย พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย 
และพ้ืนที่มีมีการวางแผนการบริหารจัดการอุทกภัยที่โดดเด่นจากประสบการณ์การบริหารจัดการ
อุทกภัยเมื่อปี 2554 ทั้งในเขตพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนและพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นชนบท 
 
ผลการวิจัย 
 1. บทบาทตามกฎหมาย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชอบธรรมภายใต้
รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนและให้สิทธิแก่ชุมชน
ท้องถิ่นในการรักษาซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2552 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับภัย แผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการการจัดการหลังเกิดภัย  
 2. บทบาทในทางปฏิบัติ บทบาทในทางปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ในฐานะที่เป็น
องค์กรของประชาชนและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านของการป้องกันและ
เตรียมการในระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากท่ีภัยสิ้นสุดลง ดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนเกิดภัย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การป้องกันและเตรียมการ
ในระยะก่อนเกิดภัยโดยการก าหนดสถานที่รองรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัยและประเมินความเสี่ยง
ของพ้ืนที่เพ่ือเตรียมพร้อมทางด้านทรัพยากรและกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ ได้มีการประเมินความเสี่ยงภัยจากอุทกภัยโดยการ
ประเมินความล่อแหลมเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัย รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

177 

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ข้อมูลพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับการอพยพ การจัดท า
แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดเตรียมการด้านโครงสร้างโดยการส ารวจและ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงแหล่งน้ าหรือเส้นทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการส่งเสริม
กิจกรรมเสริมความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตนจากอุทกภัย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ปัญหาอุทกภัยและประเมินความล่อแหลมในเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาตลอด
ระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร ดังนั้นจึงก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบโดยการ
วิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ท า
ความเข้าใจกับประชาชน การก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ขนานกับแม่น้ าเจ้าพระยาให้มีความสูงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐาน ส่วนในด้านการจัดสรร
งบประมาณท่ีเกี่ยวกับด้านการจัดการอุทกภัยนั้น ปีงบประมาณ 2554 มจี านวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 
660,000 บาท ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 7 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,008,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณ 808,000 บาท และปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณ 608,000 บาท 
 เทศบาลต าบลบางกะดี ได้มีการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ซึ่งมักถูก
น้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี มีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะและที่ลุ่มริมแม่น้ าซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ า
เจ้าพระยาตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่
พักอาศัยและด ารงชีวิตในพ้ืนที่อยู่มาอย่างช้านาน จึงได้มีการก าหนดสถานที่รองรับการอพยพจ านวน 
8 จุดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักกว่าพ้ืนที่อ่ืน 
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมจ านวน 
3 โครงการหลัก เป็นจ านวนเงิน 17,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 4,869,000 บาท และปีงบประมาณ 2557 จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 
3,200,000 บาท โดยในช่วงก่อนเกิดภัยได้มีการจัดเตรียมก าลังคน ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ า
ให้พร้อมใช้การได้ทันที นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหาพ้ืนที่รองรับน้ า (แก้มลิง) การขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะ รวมทั้งก าจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ า พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าใน
แม่น้ าและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนต่อเนื่อง 
 เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยประเมินความเสี่ยงภัย
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้วจัดท าแผนเสี่ยงภัย จึงได้มีการเตรียมการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย อันได้แก่ การปรับปรุงและจัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
การก่อสร้างก าแพง ฝายชะลอน้ า ก าแพงกั้นคลื่น เพ่ือลดความรุนแรงและป้องกันความเสียหายแก่
สถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ และจัดเตรียมระบบการแจ้งข่าว และได้ก าหนดให้มีแผนและขั้นตอนในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาวะฉุกเฉิน 
 เทศบาลนครรังสิต ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ าหรือพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและได้มีการจัดท าบัญชีเป้าหมายการป้องกันอุทกภัยและจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน การเตือนภัยกรณีเหตุอุทกภัยนั้นได้มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการเกิดภัยออกเป็น 4 ระดับ 
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คือ (1) ขั้นเฝ้าระวัง (2) ระดับปานกลาง (3) ระดับวิกฤต และ (4) ระดับรุนแรง โดยประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงจากระดับน้ าที่ประตูระบายน้ าจุฬาลงกรณ์ ซึ่งหากระดับน้ าประตูในจะอยู่
ประมาณท่ี 2.40-2.60 เมตร ถือว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ท่ีจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสรุปจะพบว่าท้องถิ่นมีการเตรียมการและป้องกันทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงของ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย การเตรียมแผนการจัดการไว้ล่วงหน้า การจัดสรรงบประมาณ และการให้ความรู้แก่
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัยในระยะก่อนเกิดอุทกภัย 
 2. ระหว่างเกิดภัย ในระหว่างเกิดภัยนั้นนับเป็นช่วงที่มีความยากล าบากในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงเป็นบททดสอบที่ส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะแสดงให้เห็นว่าเขา
เหล่านั้นมีภาวะผู้น า มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการอุทกภัยในช่วงระหว่างเกิดภัย ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยภายใต้
ความรับผิดชอบของศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 
เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดอุทกภัยจะจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อตามระดับความรุนแรง กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 
จากสาธารณะชน ศูนย์อ านวยการฯ จะจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและเงินบริจาค 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ โดยให้มีโครงสร้างประกอบด้วย 8 ฝ่าย 1 คณะที่ปรึกษา ได้แก่ (1) คณะที่ปรึกษา (2) ฝ่าย
อ านวยการ (3) ฝ่ายแจ้งเตือนภัย (4) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ (5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (6) ฝ่าย
สื่อสาร (7) ฝ่ายรับบริจาค (8) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และ (9) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ และได้มีการ
จัดแบ่งความรับผิดชอบหน่วยงานภายในส าหรับการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลต าบลบางกะดี กรณีมีผู้สูญหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยสนธิ
ก าลังจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยทหาร ต ารวจ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี อาสาสมัครฯ เข้าไปกู้ภัย 
ค้นหาผู้ติดค้างในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งประสานกับอ าเภอ จังหวัด มูลนิธิภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดหาอาหาร เครื่องยังชีพที่จ าเป็น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้บ้านเรือนเสียหายและ
ช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยทั้งด้านอาหาร และยารักษาโรค ส าหรับการจัดแบ่งงานภายในองค์กรนั้น 
เทศบาลต าบลบางกะดีมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ส านัก 6 กอง โดยในช่วงเกิดภัยนั้นได้
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายในไว้อย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย 
 เทศบาลเมืองท่าโขลง มีแนวทางในปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เมื่อเกิด
ภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการควบคุมและ
ตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติ โดยใช้ที่ท าการเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นที่ตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ หรือพิจารณาใช้พ้ืนที่ที่ยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดมากที่สุด โดยพ้ืนที่นั้นต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
ปลอดภัย และสะดวกต่อการระดมทรัพยากร โดยมีโครงสร้างภารกิจ หน้าที่ และหน่วยงานปฏิบัติการ
ร่วมรับผิดชอบในการอ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล สั่งการณ์ในเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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 เทศบาลนครรังสิต ได้แบ่งฝ่ายความรับผิดชอบออกเป็น ด้านประชาสัมพันธ์ การรักษา
สิ่งของบริจาค การรักษาเงินรับบริจาค การปฐมพยาบาลและความสะอาด การตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ประสบภัย การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การรับแจ้งเหตุ 
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยในกรณีที่เกิดอุทกภัยนั้นได้ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ า
บริเวณประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ โดยจัดให้มีสัญญาณไฟไซเรนแจ้งเตือนในกรณีประตูน้ าพังให้ประชาชนที่
มีบ้านเรือนทราบ การจัดให้เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนในการอพยพหนีภัยจาก
เหตุอุทกภัย โดยจัดชุดกู้ชีพกู้ภัย การจัดชุดพยาบาลพร้อมรถพยาบาลและเวชภัณฑ์เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดชุดเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัย โดยท าการประสานความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพ่ือจัดชุดเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 โดยสรุปแล้ว พบว่า ในระหว่างเกิดภัยนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจภายใต้การบัญชาของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรและหน่วยบัญชาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ ทั้งนี้
วิกฤตการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงยิ่งต่อความเดือดร้อนของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ลงคะแนน
เสียงให้เข้ามารับต าแหน่งทางการเมือง และต้องมีบทบาทในการประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงเป็นบทสรุปที่ส าคัญว่านักการเมืองนอกจากจะต้องมี
ฐานคะแนนเสียงจ านวนมากพอต่อการชนะการเลือกตั้งแล้ว สิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความสามารถใน
การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
 3. หลังเกิดภัย ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนอกจากจะต้อง
เร่งฟ้ืนฟูสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่ส าคัญยิ่งก็คือการเยียวยาส าหรับประชาชนผู้ประสบภัยทั้งใน
ด้านความเสียหายและสภาพจิตใจให้บรรเทาความเดือดร้อนและความวิตกกังวล ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ
ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อได้มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ
อนามัยและสภาพอนามัย การเร่งฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูอาชีพของผู้ประสบภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ฟ้ืนฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ทั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งสิ่ง
สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ได้เน้นการที่สร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่
นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ ดังกรณีที่มีประชาชนบางรายที่เกิดปัญหาในเรื่องของการได้รับเงินชดเชยที่ไม่เป็นธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับเพ่ือนบ้าน หรือในกรณีท่ีประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาต้องอดทนรับกับปัญหาน้ า
ท่วมอยู่เป็นประจ าบ่อยครั้งและมีความเสี่ยงในการเผชิญกับอุทกภัยสูง ซึ่งจะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้
ที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากกว่านั่นเอง อย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ า
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เจ้าพระยาก็เข้าใจและยอมรับกับสภาพน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก เนื่องจากมีความผูกพันในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมของคนในพื้นที่ที่ท าให้การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและการจัดการหลังเกิดภัยเป็นไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
 เทศบาลต าบลบางกะดี เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจความ
เสียหายบ้านเรือนราษฎรจากค าร้องของประชาชนที่ได้มายื่นขอความช่วยเหลือจากทางราชการอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองช่างเร่งส ารวจสะพานและถนนทุกแห่ง หากพบความเสียหายก็รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากความเสียหายมี
มากก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนที่ เขต 1 ปทุมธานี เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งการรายงาน
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบ 
 เทศบาลเมืองท่าโขลง เน้นการน าทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งก าลังคน เครื่องมือของทุกภาคส่วน
เข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ โดยจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลต่อไป การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว ระบบบริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่
รองรับการอพยพ การรื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพังและซ่อมสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัยเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป การส ารวจความเสียหายที่
เกิดขึ้นและจัดท าบัญชีผู้ประสบภัยรวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัย การประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยแทน
ฉบับเดิมที่ และให้การสงเคราะห์ ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ท่ีได้มีการประสานงานอยู่เสมอ 
 เทศบาลนครรังสิต ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวางระบบป้องกันและการจัดท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการป้องกันน้ าท่วมและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า นอกจากนี้ได้มีการติดตาม
สภาพภูมิอากาศและข้อมูลระดับน้ าขององค์กรควบคู่กับการวางโครงสร้างระบบป้องกัน โดยเฉพาะ
ระดับน้ าที่ประตูระบายน้ าจุฬาลงกรณ์เพ่ือรับน้ าและป้องกันน้ าไม่ให้ไหลเข้ากรุงเทพมหานคร หลังปี 
2554 เป็นต้นมาประตูระบายน้ าจุฬาลงกรณ์มีความพร้อมที่จะรองรับน้ ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการ
ติดตั้งเครื่องสูบขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จ านวน 12 เครื่อง ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที จ านวน 12 เครื่อง 
รวมทั้งหมดสามารถสูบน้ า 108 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากมีระดับน้ าใน
ประตูอยู่ที่ประมาณ 2.40 เมตรขึ้นไป หรือหากระดับน้ านอกประตูอยู่ประมาณ 3.30 เมตรขึ้นไป 
เทศบาลก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการจัดการอุทกภัยที่ได้วางไว้ 
 โดยสรุปแล้ว การจัดการหลังเกิดภัยของจะให้ความส าคัญกับการเร่งฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่
สิ่งก่อสร้างต่างๆ และเยียวยาประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติทั้ งในด้านของความเสียหายในทรัพย์สิน
และสภาพจิตใจของประชาชน ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณนั้นในช่วงที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินการ ใช้จ่ายงบประมาณจาก 3 แหล่ง ที่ส าคัญคือ (1) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ (2) การใช้จ่ายเงิน
สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 
และ (3) ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากเงินงบประมาณขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
เพ่ือลดความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
 
อภิปรายผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอุทกภัยพ้ืนที่ เนื่องจากมี
ความชอบธรรมทั้งในด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และในทางปฏิบัติที่ที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ (2546) และ สามชาย 
ศรีสันต์ และคณะ (2556) พบว่า องค์กรในระดับท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีตามข้อจ ากัดของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส าหรับน้ าท่วม ส าหรับแนวทางในการจัดการปัญหาอุกทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 4 ประการคือ  
 1. การจัดการปัญหาอุทกภัยนั้นต้องถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดการสาธารณะภัยในพ้ืนที่ ดังนั้นหน่วยงานจากภายนอกท่ีจะเข้าไปส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวิถีการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับการวิจัยของ ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ (2546) สามชาย ศรีสันต์ และคณะ (2556) 
และ ไททัศน์ มาลา และคณะ (2556ข) ที่อธิบายว่า ในการจัดการปัญหาอุทกภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ 
ในพ้ืนที่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการและ
ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
 2. การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดการ
ปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีบทบาทใน
การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนที่ ตามที่ส านักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNISDR (2010) อธิบายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานหลักใน
การประสานงานและการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง  ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกเพ่ือการวางแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากการท า
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืน ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน 
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึง
ปลายทาง สอดคล้องกับ เสรี ศุภราทิตย์ (2554) ได้เสนอว่า การจัดองค์กรในการจัดการอุทกภัยนั้น 
ควรพิจารณาถึงการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติงานจากระดับชาติไปจนถึงระดับชุมชน 
 4. การบริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะต้องมีความชอบธรรม
ทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยและสาธารณภัย
ต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นความท้าทายต่อความรู้ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในการที่
จะสร้างความเป็นมืออาชีพในเชิงกลไกสถาบันส าหรับการจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ 
UNISDR (2010) ที่อธิบายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในเชิงสถาบัน
ส าหรับการด าเนินการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพ้ืนที่ในระยะยาว หรือแม้แต่การวางแผนการ
พัฒนาในด้านของการควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อันถือเป็นหลักการส าคัญส าหรับการจัดการ
สาธารณภัยว่าเพ่ือให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  
 ดังนั้นความสามารถในการจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่ ย่อมเป็นบทเรียนส าหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นว่า นอกจากจะต้องได้รับความไว้วางใจจากเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งแล้วนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ท้องถิ่นแบบมืออาชีพ จะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการวางแผนเตรียมการจัดการสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ 
ทั้งในด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมรับมือ ความพร้อมส าหรับการจัดการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการจัดการหลังจากภัยสิ้นสุดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณะภัยในพ้ืนที่ 
เนื่องจากมีความชอบธรรมทั้งในด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด และในทางปฏิบัติที่
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องเร่งผ่อนถ่ายอ านาจในการตัดสินใจและการ
บริหารจัดการในด้านสาธารณภัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเร่งการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น งบประมาณ อ านาจในการบริหารจัดการแหล่งน้ า ประตูระบายน้ า และ
สนับสนุนให้บุคคลากรของท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัย เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 2. การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการจัดการ
อุทกภัยตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ชุมชน จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ โดยจะต้องท าการส ารวจ
พ้ืนที่เสี่ยงหรือจุดที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดอุทกภัยในชุมชน เพ่ือใช้ส าหรับข้อมูลในการจัดล าดับ
ความส าคัญในการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ประชาชนเกิด
การปรับตัวในวิถีการด ารงชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่กับน้ าทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่
สามารถทนน้ าได้อย่างกรณีของการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ การก่อสร้าง
และปรับปรุงคลองระบายน้ าและบ่อพักน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า การสร้างเครื่องมือ
วัดระดับน้ าโดยชุมชน การที่ชาวบ้านบริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาได้ท าการซ่อมแซมและยก
พ้ืนบ้านให้สูงขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกะดีและองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ ตลอดจนการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากการท า
ประชาคมอย่างแท้จริงในการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืน ตลอดจนการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน 
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องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนถึง
ปลายทาง กล่าวคือ ตั้งแต่การท าประชาคมจนถึงการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม การบรรจุแผน
แม่บทชุมชนบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิ่น การจัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนการร่วมตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องมีทัศนคติต่อการจัดการปัญหาอุทกภัย
และสาธารณะภัยต่าง ๆ ว่าจะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือกันทั้งจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
 4. การบริหารแบบมืออาชีพ มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการอุทกภัย 
ผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าในการ
น าองค์กรและสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหาอุทกภัย การสร้างความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเป็นทางการขององค์กรและให้สามารถน าพาองค์กรให้รอด
พ้นจากอุทกภัยหรือลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการผลการปฏิบัติงานตามภารกิจความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เสนอแนะแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างรวม 384 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน 
ประกอบด้วยประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
และอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 193 คน และพนักงานเทศบาล จ านวน 191 คน ในจังหวัด
สมุทรปราการ 18 แห่ง จากประชากร รวม 9 ,323 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและ
แบ บ อย่ างง่ าย  เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย เป็ น แบ บ สอบ ถามม าตราส่ วน ป ระมาณ ค่ า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอย
ขั้นตอน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 27 คน 
ประกอบด้วย คณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14 คน และคณะควบคุมการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 13 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความ 
    ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยเชิงปริมาณ
พบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 3.63, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับสูงสุด (X = 3.84, S.D. = 0.80) รองลงมาคือด้าน
สวัสดิการสังคม (X = 3.75, S.D. = 0.77) ด้านงานทะเบียนราษฎร (X = 3.74, S.D. = 0.78) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน (X = 3.68, S.D. = 0.76) ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
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(X = 3.63, S.D. = 0.79) ด้านการคลัง (X = 3.52, S.D. = 0.82) ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และมีเพียงด้าน
เดียวอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (X = 3.24, S.D. = 1.04)  
    2) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ จากการ
วิจัยเชิงปริมาณ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X = 3.59, S.D. = 0.82)  โดยมี 4 ปัจจัย
เรียงล าดับตามค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน ดังนี้ ปัจจัยทรัพยากรการบริหาร ปัจจัยพระราชบัญญัติ
เทศบาล ปัจจัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และปัจจัยภาวะผู้น าทางการเมือง ซึ่งสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการได้ ร้อยละ 74.40    
(R2 = .744) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 3) ข้อเสนอแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการซึ่ ง ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
(1) เทศบาลต้องให้ความส าคัญมากที่สุดต่อพันธกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สมุทรปราการโดยร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ และมุ่งสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ลดความรุนแรง
จากมลพิษ เพ่ือประชาชนอยู่ได้ อุตสาหกรรมอยู่รอด (2) กระบวนการจัดการของเทศบาล ต้องมุ่งเน้น
ปัจจัยมีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลโดยตรง ประกอบด้วยปัจจัยทรัพยากรการบริหาร 
ปัจจัยพระราชบัญญัติเทศบาล ปัจจัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และปัจจัยภาวะผู้น าทาง
การเมือง (3) สร้างกลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายเทศบาลด้วยกันโดยการแบ่งปันข้อมูล ร่วมกันพัฒนา   
พันธกิจที่เป็นปัญหาร่วมกัน  (4) เทศบาลควรมีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
การบูรณาการร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรม เทศบาล และกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะผู้น า
ชุมชน  (5) เทศบาลควรบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 6) เทศบาลควรเน้นการให้บริการเชิง
รุก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการอย่างหลากหลาย เป็นแบบ
วัฒนธรรมตอบสนองผู้ใช้บริการ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the performance 
management of municipalities in Samut Prakan province, 2) study factors affecting 
the performance management of municipalities in Samut Prakan province and 3) 
propose the guidelines for the performance management of municipalities in Samut 
Prakan province. This research was a mixed methods research which combined both 
quantitative and qualitative approaches. The quantitative research was conducted by 
gathering data from 384 respondents and the sample size was obtained by the 
calculation with Taro Yamane’s formula, from the population of 9,323 persons. The 
samples comprised 193 people who were the stakeholders in their municipalities 
namely the member of municipalities’ council, sub-district headmen, village 
headmen and village public health volunteers and 191 municipalities’ personnel in 
Samut Prakan province. The samples were selected by stratified random sampling 
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and simple random sampling. The tool for data gathering was a 5-level rating scale 
questionnaire with a reliability at 0.89. The data were analyzed by the statistics 
composed of percentage, mean, standard deviation and stepwise regression analysis. 
The qualitative research was conducted by in-depth interviewed of 27 key informants 
consisted of 14 taskforces of standard inspection and evaluation for local 
government and 13 taskforces of controlling of municipalities in Samut Prakan 
province who were selected purposively. The data were analyzed by content 
analysis and interpretation.  
 The research findings were as follows: 
 1. The management performance of municipalities in Samut Prakan 
province from the quantitative research found that the overall was at a high level 
(X  = 3.63, S.D. = 0.82), while  considered in each aspect found that the highest mean 
was the aspect of disaster prevention and mitigation ( X = 3.84, S.D. = 0.80), followed 
by the aspect of social welfare  ( X = 3.75, S.D. = 0.77), the aspect of civil registration 
( X = 3.74, S.D. = 0.78), the aspect of infrastructure  ( X = 3.68, S.D. = 0.76), the aspect 
of education, customs and culture ( X = 3.63, S.D. = 0.79), the aspect of finance ( X = 
3.52, S.D. = 0.82) all of these aspects were at a high level, but the aspect of public 
health and environment  (X = 3.24, S.D. = 1.04) was at a moderate level.  
 2. The factors affecting the management performance of municipalities in 
Samut Prakan province which found from the quantitative research the overall of 
practices were at a high level (X = 3.59, S.D. = 0.82). The four factors ranked from the 
partial regression coefficient as the administration resources factor, followed by the 
municipality act factor, the participation factor and the political leadership factor. 
These 4 factors could explain the variation of the management performance of 
municipalities in Samut Prakan province as 74.40 percent (R² = 0.744) at the statistical 
significant level of 0.01.  
 3. The proposed guidelines for the management performance of 
municipalities in Samut Prakan province which were synthesized from the 
quantitative and qualitative research composed of (1) the first prioritization for the 
missions of public health and environment in Samut Prakan province with 
collaboration of other all sectors and moved forward to be green city, mitigated the 
pollution for people life and industry survived (2) the municipalities management 
process must emphasize the factors directly affecting the management performance 
composed of the administration resources factor, the municipality act factor, the 
participation factor and the political leadership factor (3) creating the strategy to 
develop networks of mutual municipalities, caring and sharing information and 
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missions based on the similar problems (4) coordinating for cooperation both public 
sector and private sector rely on the integration between industrial estate, 
municipalities and civil society especially the community leader (5) managing based 
on the governance of transparency, accountability, proactive measures to prevent 
and suppress corruption and (6) enhancing to proactive services with speed, 
equitable and to public relations the information of operation by diverse methods to 
be a customer–responsive services. 
 
ค าส าคัญ 
 การปฏิบัติงาน การจัดการ เทศบาล 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทย ปัจจุบัน 
การปกครองรูปแบบเทศบาล เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม  
ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น  
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ หากประมวลปัญหาของเทศบาลเป็นหลักใหญ่ๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ปัญหาด้านอ านาจท้องถิ่น อาทิ การกระจายอ านาจน้อยเกินไป การถูกควบคุมตรวจสอบมากเกินไป 
ปัญหาด้านโครงสร้างท้องถิ่น เช่น โครงสร้างระบบบริหารยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร มีความ  
ไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อนกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ เป็นต้น ปัญหาด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
เช่น การก าหนดนโยบายและแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคล เป็นต้น นอกจากนี้ อีกบริบทหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นปัญหามากพอสมควร จนอาจกล่าว  
ได้ว่า เป็นตัวแปรส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยคือ ปัญหาการมีส่วนร่วม คงมีเพียงแต่การไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอ่ืน ซึ่งท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจ อันเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
ปกครองของคนในท้องถิ่นเองไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร (โกวิทย์ พวงงาม, 2549)  
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีขอบเขตพ้ืนที่ และบริบทการวิจัยที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีพ้ืนที่ติดกับกรุงเทพมหานคร จนบางครั้งแยกกันไม่ออกว่า 
พ้ืนที่ใดเป็นเขตกรุงเทพฯ และหรือจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับบริบทของพ้ืนที่โดยทั่วไป  
เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นฐานการผลิตสินค้าส าคัญ เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ 
สมกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ที่ก าหนดไว้ว่า “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมให้น่าอยู่” หมายความว่า 
เมืองอุตสาหกรรมที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุก มีความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย
และใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุกภาคส่วนร่วมกันเอาใจใส่ต่อการลดมลภาวะ  
ทุกประเภทสู่การบริหารจัดการมลภาวะที่ดี มีประสิทธิภาพ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาเมืองใน 4 มิติ 
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ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ค่าครองชีพและการจ้างงาน มิติสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สนับสนุนการศึกษา การกีฬา และความปลอดภัย มิติกายภาพ เน้นความเป็นระเบียบ การจัดการ  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เป็นระบบ และเพ่ิมช่องทางการคมนาคมขนส่ง มิติสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีมลภาวะ ควบคุมบ าบัดของเสียได้ และมีพ้ืนที่สีเขียวจ านวนมาก 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นภาคอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกที่ส าคัญของประเทศ มีระบบคมนาคมสายหลัก  
ที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเทพารักษ์ ถนน  
บางนาตราด ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งสามารถ
เดินทางได้ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ แม้ดูเหมือนว่าสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ  
จะเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และค่อนข้างจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการผังเมือง แต่ในความ
เป็นจริง จังหวัดสมุทรปราการกลับพบกับปัญหาลักษณะนี้น้อยมาก เพราะมีการบังคับใช้ผังเมืองรวม
ของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความชัดเจนในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาในแต่ละส่วน อีกท้ังยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีความพร้อม และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ของ
จังหวัดมีรายได้ในระดับแนวหน้าของประเทศ 
 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า จังหวัดสมุทรปราการยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาหลายประการ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการขยายตัวของเมือง ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ 
 1. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีต และสภาวะโลกร้อน อาทิ ปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากแผ่นดินทรุดตัว ปี
ละประมาณ 1 – 3 เซนติเมตร เพราะการสูบน้ าบาดาลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ปัญหาการสูญเสีย
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพราะถูกน้ าทะเลกัดเซาะประมาณปีละ 20 – 40 เมตร ปัญหามลพิษทางน้ าและ
ขยะมูลฝอยของโรงงาน รวมถึงมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น 
 2. ปัญหาการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องการสร้างนวัตกรรม สร้างความเชื่อมโยง
เครือข่าย (Cluster) ทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
อย่างจริงจัง จึงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
 3. ปัญหาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่ของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
ส่งผลให้ประชากรมีช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคม 
 4. ปัญหาประชากรแฝง จ านวนประมาณ 1 ล้านคน จังหวัดต้องรับภาระในการให้บริการ
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ปกติ ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ ขาดความรู้สึก  
ในการเป็นเจ้าของร่วมของจังหวัด และขาดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด 
 ส่วนปัญหาเฉพาะด้านการบริหารจัดการเทศบาลพบว่า ปัญหาด้านภารกิจหน้าที่ที่ค่อนข้าง
จะมีความทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือแม้กระทั่งการปกครอง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนปัญหาด้านการโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่ได้
ด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการมีศักยภาพพอท าได้ แต่ในข้อเท็จจริง 
ยังไม่สามารถท าได้ เพราะติดขัดในเรื่องของความชัดเจนด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่ ธนสรร ธรรมสอน (2556) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  
 

189 

ได้วิจัยพบว่าเทศบาลมีจุดบกพร่องด้านการจัดการให้มีประสิทธิผลในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างการบริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การ
จัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือต้องการจะทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การจัดการผลการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาการจัดการผลการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ  
 3. เสนอแนะแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้นหรืออิสระประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติเทศบาล 2. ภาวะผู้น าทางการเมือง 
3. ทรัพยากรการบริหาร 4. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 5. วัฒนธรรมองค์การ ส าหรับตัวแปร
ตามคือผลการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการที่บรรลุเป้าหมาย 7 ด้าน ดังนี้ 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 2. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. สวัสดิการสังคม 4. การคลัง 5. การศึกษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 6. งานทะเบียนราษฎร และ 7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ พนักงานเทศบาลทั้งหมด จ านวน 4,630 คน
และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาล จ านวน 4,693 คน รวม 9,323 คน ในส่วนประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล 18 แห่ง  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ พนักงานเทศบาล จ านวน 191 คน และ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 193 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน ที่อาศัย
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อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล 18 แห่ง โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) และน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหา
ค่ าความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่ าสั มประสิท ธิ์ แอลฟา (Alpha – 
Coefficient)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเลือกผู้มีส่วนร่วมคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะผู้ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล ใน
จังหวัดสมุทรปราการ  ส่วนสุ่มตัวอย่างจากประชากรใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยบุคคล 
2 กลุ่ม  คือ คณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 13 คน และคณะผู้ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน 
 เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 โดยการวิจัยเชิงปริมาณผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ 
 นิยามปฏิบัติการของค าส าคัญคือการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ หมายถึง การจัดให้มีการด าเนินงาน ปฏิบัติ ท า สั่งการ ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ อ านาจ
หน้าที่และพันธกิจ 7 ด้าน โดยตัวบ่งชี้ที่เป็นเกณฑ์ประเมินระดับผลการปฏิบัติงานคือ มาก ปานกลาง 
น้อย อยู่บนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานจริงของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงรวมถึงมีความเป็นกลางในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาล
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้ท าการวิจัยครั้งนี้ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย 
  3. ผู้ท าการวิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม 
  4. ผู้ท าการวิจัยด าเนินการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือการวิจัย 
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ส่วนการรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยเอกสาร ใช้การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบ จัดระบบเอกสารตามการวิเคราะห์
เนื้อหา ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง ก าหนดนัดหมายเพ่ือ
สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ท าการบันทึกเทป และถอดเทป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด 
  2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส 
  3. ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย รวมถึงวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติการถดถอยพหุคูณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพไปเสริมและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยการอุปมานวิเคราะห์และการตีความเพ่ือหาข้อสรุปหัวข้อจากเฉพาะส่วน (Particular) 
ไปสู่ส่วนรวมหรือสามัญการ (Generalization) และผสานวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 
ผลการวิจัย 

1.  การจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ดังแสดงตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการจัดการ 
  ผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 การจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการ x  S.D. 
ระดับการบริหาร

จัดการ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.68 0.76 มาก 
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.24 1.04 ปานกลาง 
3. ด้านสวัสดิการสังคม 3.75 0.77 มาก 
4. ด้านการคลัง 3.52 0.82 มาก 
5. ด้านงานทะเบียนราษฎร 3.74 0.78 มาก 
6. ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรม 3.63 0.79 มาก 
7. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.84 0.80 มาก 

รวม 3.63 0.82 มาก 
  
 จากตารางการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านงานทะเบียนราษฎร ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และด้านการคลัง ส่วนด้าน
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สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม อยู่ ในระดับปานกลาง ทั้ งนี้อาจด้วยสาเหตุ เทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการเป็นเทศบาลที่จัดอยู่ในเขตปริมณฑล มีโรงงานอุตสาหกรรม มีบริษัทธุรกิจห้างร้าน
เอกชนเป็นจ านวนจาก และมีความเจริญทุกด้านไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร การจัดเก็บภาษีรายได้  
ซึ่งน ามาพัฒนาเทศบาลค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างทั่วถึง ผู้บริหารค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนา อาจจะกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวอย่างส าคัญ
ของการบริหารจัดการเทศบาลในเขตอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบแวดล้อม
หลายประการที่มีความซับซ้อน ทั้งจากประชากร สิ่งแวดล้อม และชุมชนเกิดขึ้นใหม่ตามการขยายตัว
ของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบริหารจัดการบริบทความซับซ้อน
เหล่านี้ได้ในระดับค่อนข้างดี ดังนั้น ภาพรวมของการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลของผู้บริ หาร
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คูณก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสองของค่า

สหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก้ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.798a 0.637 0.636 0.336 
2 0.838b 0.703 0.701 0.305 
3 0.856c 0.733 0.731 0.289 
4 0.863d 0.744 0.742 0.283 

 

a. Predictors: (Constant), X3 
b. Predictors: (Constant), X3, X1 
c. Predictors: (Constant), X3, X1, X4  
d. Predictors: (Constant), X3, X1, X4, X2 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .863 และก าลังสองของค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .744 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ การจัดการผล
การปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 74.40 (R2 = 0.744)  โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 0.283 
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ตารางท่ี 3 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
4 Regression 88.577 4 22.144 275.717 .000 

Residual 30.439 379 0.080   
Total 119.017 383    

 

d. Predictors: (Constant), X3, X1, X4, X2  
e. Dependent Variable: Y 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 3 โมเดลที่ 4 ตามการวิเคราะห์แบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพ่ือทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน (b) รวม โดยใช้สูตร Partial F-test  พบว่า 
ค่า F ที่ค านวณได้ มากกว่าค่าวิกฤต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานศูนย์  แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน ไม่เท่ากับ ศูนย์ หมายความว่า การจัดการผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล กับตัวแปรทรัพยากรการบริหาร (X3) พระราชบัญญัติเทศบาล (X1) การ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4) ภาวะผู้น าทางการเมือง (X2) มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงจริง            
ซึ่งจะต้องทดสอบนัยส าคัญของ สัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วนของแต่ละตัวแปร 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 
 

Model B Beta t Sig. 
4 (Constant) .909  10.754 .000 

ทรัพยากรการบริหาร (X3) .202 .237 4.550 .000 
พระราชบัญญัติเทศบาล (X1) .192 .260 5.868 .000 

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4) .195 .242 5.144 .000 

ภาวะผู้น าทางการเมือง (X2) .166 .209 4.136 .000 

 
a. Dependent Variable: Y 

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า  โมเดลที่ 4 จะไม่มีตัวแปรใดเข้าออกจากสมการอีก จึงเป็น
สมการที่เหมาะสม โดย ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
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ประกอบด้วย โดยเรียงล าดับจากสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน (b) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมี
ทรัพยากรการบริหาร (X3) ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (X4) พระราชบัญญัติเทศบาล (X1) และภาวะ
ผู้น าทางการเมือง (X2) สามารถพยากรณ์การจัดการผลการปฏิบัติ งานเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 3. ข้อเสนอแนวทางการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึง
การสังเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
  3.1 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
มีสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางส าคัญคือ การสร้างเมืองสีเขียว หรือท่ีเรียกว่า 
Green city เพ่ือประชาชนอยู่ได้ อุตสาหกรรมอยู่รอด  
  3.2 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
พบว่า แสดงว่าเทศบาลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่เป็นทรัพยากรการบริหารเป็นอันดับหนึ่ง 
แต่ต้องพัฒนาภาวะผู้น าทางการเมือง ให้เป็นปัจจัยส าคัญมากยิ่งข้ึน 
  3.3 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการ โดยเฉพาะการน านโยบายไป
ปฏิบัติของเทศบาล นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยนโยบาย ในที่นี้คือพระราชบัญญัติเทศบาล การก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการ ควรประกอบด้วยการพัฒนาเครือข่ายเทศบาลด้วยกัน และการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการปรับปรุงการ
ให้บริการ  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่
น่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาลใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสวัสดิการสังคม 
ด้านงานทะเบียนราษฎร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม ด้านการคลัง และด้านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุทิตา 
วรกัลยากุล (2556) ที่ได้ศึกษาความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ ปัญญาค า (2553) ได้ศึกษา
ความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลแม่สายในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า ผลส าเร็จในความพร้อมการบริหารจัดการเทศบาลอยู่ในระดับมาก 
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการผลการการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวม ปัจจัยด้านพระราชบัญญัติเทศบาล ปัจจัยภาวะผู้น าทางการเมือง ปัจจัย
ทรัพยากรการบริหาร และปัจจัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีความสัมพันธ์กับผลการบริหาร
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จัดการเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยปัจจัยทุกด้านมีค่า 
p-value เท่ากับ < .000 และเมื่อน ามาสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการบริหารจัดการ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ต้องอาศัยองค์ประกอบแวดล้อมหลายประการเข้ามาช่วย  
 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าทางการเมืองมีความส าคัญยิ่งต่อผลการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคนอ่ืน ๆ (2554) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะภาวะผู้น า 
และปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาคือ ปัจจัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับ วัชรินทร์ 
อินทพรหม (2557) ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนพบว่าการมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ หรือการเสนอความ
ต้องการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรูปของการใช้สิทธิ์เลือกทางเลือกเพ่ือให้เป็นฉันทามติ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1. กระทรวงมหาดไทย ควรวางแนวทางออกกฎหมาย ข้อบังคับ ให้เกิดความชัดเจนใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มิให้เกิดความทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ใน 1 พื้นที่ 
ควรมีหน่วยงานรัฐในการบริหารจัดการเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาล หรือ อ าเภอ  
 2. กระทรวงมหาดไทย ควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวินิจฉัย ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
โดยตรง เมื่อหน่วยงานต่างๆ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
 3. ควรออกกฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการมี
ส่วนร่วมกับการด าเนินการต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ 
 4. ควรมีการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น 
การวางแผนพัฒนา การจัดการด้านงบประมาณ การออกแบบผังเมืองให้สอดคล้องกันของแต่ละ
ท้องถิ่น ถ้ามีการรวมกลุ่มกันแล้วการจัดการการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา โดยเฉพาะกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 2. ด้านสวัสดิการสังคม เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควรจะสานต่อนโยบายของรัฐบาล 
หรือควรจะจัดท าสวัสดิการสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีได้   
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 3. ด้านการคลัง เห็นควรให้มีการออกแบบการจัดเก็บภาษี และกระจายรายได้ไปยัง
เทศบาลอื่น ๆ ที่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ Care and Share      
 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจะศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความมือระหว่างเทศบาลในจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. ควรจะศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการ
บริหารจัดการเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ    
 3. ควรจะศึกษาภาวะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการ
ตั้งค าถามและการคิดสะท้อนที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวแปรที่ศึกษา
คือ เทคนิคการตั้งค าถาม 2 แบบ ได้แก่การตั้งค าถามแบบโสเครติส และแบบ 5W1H  และวิธีการคิด
สะท้อน 2 แบบ ได้แก่ วิธีการคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล และวิธีการคิดสะท้อนแบบความ
เรียง กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 83 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ 2) เว็บไซต์การเรียนด้วยกรณีศึกษาที่
ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อน และ 3) แบบวัดการคิดวิจารณญาณ Cornell Critical 
Thinking Test level Z  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามต่างกัน มีการคิด
วิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนต่างกัน มีการคิด
วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the effects of case-based learning 
on web using questioning techniques and reflective thinking upon critical thinking of 
undergraduate students. This study used an experiment research design. Treatment 
variables were : 1) two types of questioning techniques: Socratic question technique 
and 5W1H question technique and 2) two types reflective thinking methods: Digital 
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storytelling and Essay. The samples were 83 undergraduate students and were divided 
into four groups. The research instruments were : 1) Lesson plans, 2) Case-Based 
Learning on web using question techniques and reflective thinking, and 3) Cornell 
Critical Thinking Test level. Data were analyzed using content analysis, mean (�̅�), 
standard deviation (S.D.), One-way ANOVA and Two-way ANOVA. 
 The research findings were: 
 1. The students studied with case-based learning on web using different 
questioning techniques had no difference on critical thinking score at the .05 level of 
significance. 
 2. The students studied with case-based learning on web using different 
reflective thinking methods had difference on critical thinking score at the .05 level 
of significance. 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ เทคนิคการตั้งค าถาม การคิดสะท้อน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคิดวิจารณญาณ ถือเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เป็นคนที่มีคุณภาพได้ (The Partnership for 21st Century Schools (P21) , 2009) และเป็น
ลักษณะหนึ่งของการคิดที่ใช้ทักษะการคิดจ านวนมาก มีล าดับขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนเป็นการใช้
ความรู้มาจ าแนกข้อมูล พิจารณาไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการค้นคว้าหาหลักฐานเพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้ง เพ่ือตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรท า ช่วยให้ตัดสินใจสภาพการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง (Ennis, 1985; Hudgins & Sybil, 1988) จากรายงาน
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณของเด็กไทยอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง คุณภาพที่
เป็นมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมต้องการ โดยผลการวิจัยพบว่า สังคมไทยมีความต้องการให้เด็กไทย
มีทักษะการคิดต่างๆ รวมทั้งการคิดวิจารณญาณ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถที่
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
เติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544; ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2547) จึงนับว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเรื่องจ าเป็นที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานต้องช่วยกันพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 การพัฒนาการคิดวิจารณญาณสามารถท าได้หลายวิธี จากการรวบรวมผลการวิจัยและ
บทความทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ โดย Halpern and 
Nummedal (1995 อ้างถึงในเพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ , 2537) ได้รวบรวมไว้ได้แก่ เทคนิคการ
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ประเมินชั้นเรียน วิธีการเรียนแบบร่วมมือ วิธีการสอนด้วยกรณีศึกษา การใช้ค าถาม การเรียนรู้
รูปแบบการประชุมปรึกษา รูปแบบการตกลง การใช้มอบหมายการเขียน และการสนทนา 
 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
พบว่า มีการใช้การเรียนด้วยกรณีศึกษาในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ านวนมาก (ดนุชา 
สลีวงศ์ และ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2554; Choi and Lee, 2009) และพบว่าได้มีการพัฒนาการ
เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (Saleewong et al., 
2012) มีการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการตั้งค าถามแบบโสเครติส การตั้งค าถาม
แบบ 5W1H เพ่ือช่วยพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนให้สูงขึ้น (Alexander & et al, 2010; 
Yang, Newby, & Bill, 2005; Yang, 2008; Albert, 2008; Straker & Rawlinson, 2003;  Wang, 
2008) อีกทั้งยังใช้เทคนิคการคิดสะท้อน (Reflective Thinking) ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการคิดสะท้อนด้วยการเขียน การพูด หรือการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ที่พบว่า การ
เรียนโดยการใช้การคิดสะท้อน สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และความสามารถ
ในการเรียนของผู้เรียนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้แบบเจาะลึกของ
ผู้เรียน (Colloen, 1996; Yancey, 1998; กิดานันท์ มลิทอง, 2548; รัชนีกร ทองสุขดี, 2545)  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การใช้เทคนิคการตั้งค าถามได้แก่ การตั้งค าถามแบบโสเครติส และการตั้งค าถามแบบ 5W1H และ
วิธีการคิดสะท้อนได้แก่ การคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล และการคิดสะท้อนแบบการเขียน
ความเรียง โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง Main Effect ของตัวแปรการใช้เทคนิคการตั้งค าถาม และ
การใช้วิธีการคิดสะท้อน เพ่ือศึกษาว่าการใช้เทคนิคการตั้งค าถามและวิธีการคิดสะท้อนแบบใดที่จะ
สามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนได้ดีที่สุด เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการ
เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิด
สะท้อนที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อันจะน าไปเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าไปใช้ในอนาคตเพ่ือพัฒนาให้สังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามต่างกัน
จะมีการคิดวิจารณญาณเป็นอย่างไร 
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนต่างกันจะ
มีการคิดวิจารณญาณเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามต่างกันที่มีต่อ
การคิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนต่างกันที่มีต่อการ
คิดวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์แ ละ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 83 คน การเลือก
มหาวิทยาลัยเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ งมี เกณฑ์ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน เปิดสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน นักศึกษามีพ้ืนฐานในวิชา
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น และผู้บริหารให้การสนับสนุน ผลการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้นักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่เรียนรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน จ านวน 4 ตอนเรียน 
และใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง (Random Assignment) โดยการจับ
ฉลากเข้ากลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนนักศึกษา ดังตารางที่ 1 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการ
สอนด้วยกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนด้านความซื่อสัตย์ 
กรณีศึกษาที่ 2 การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนด้านความเป็นกลาง และกรณีศึกษาท่ี 3 การท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนด้านความมีมนุษยธรรม โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 สัปดาห์ 
 2. เว็บไซต์การเรียนด้วยกรณีศึกษาที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อนที่พัฒนามา
จากข้ันตอนการเรียนด้วยกรณีศึกษา ของ Choi and Lee (2009) โดยประกอบด้วยการเรียน 5 ขั้นตอน 
ดังภาพที่ 1 
 3. แบบวัดการคิดวิจารณญาณ Cornell Critical Thinking Test level Z ของ Ennis and 
Millman (1985) เป็นแบบวัดแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีจ านวนข้อสอบทั้งหมด 52 ข้อ ใช้เวลาใน
การทดสอบทั้งหมด 50 นาที โดยผู้วิจัยได้จัดหาลิขสิทธิ์แบบวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.72 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง 
 

เทคนิคการต้ังค าถามในการ
เรียนด้วยกรณีศึกษา 

การคิดสะท้อนจากการเรียนด้วยกรณีศึกษา 
รวม การคิดสะท้อนแบบการ

เล่าเร่ืองด้วยดิจิทัล 
การคิดสะท้อนแบบการ

เขียนความเรียง 
การใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
แบบโสเครตสิ 

22 22 44 

การใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
แบบ5W1H 

18 21 39 

รวม 40 43 83 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อน 
 
 การด าเนินการวิจัย 
 ให้กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ท าแบบวัดการคิดวิจารณญาณก่อนการทดลองเพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม  
 เตรียมความพร้อมของผู้เรียน โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการทดลอง เพื่อชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายการใช้งานเว็บไซต์การเรียนด้วยกรณีศึกษา 
การแจ้งรหัสการเข้าเรียนให้ผู้เรียนทุกคนทราบ แจ้งก าหนดเวลาและงานที่ต้องท าในแต่ละสัปดาห์ของ
การทดลองการเรียนบนเว็บ รวมทั้งฝึกอบรมผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการคิดสะท้อนทั้ง 2 แบบ 
 กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ 3 กรณี 
ในแต่ละกรณีใช้เวลา 3 สัปดาห์โดยแบ่งเป็นระยะเวลาในการเรียนด้วยกรณีศึกษา 5 ขั้นตอนกรณีละ 
2 สัปดาห์ และระยะเวลาในการน าเสนอการสะท้อนคิดจากกรณีศึกษากรณีละ 1 สัปดาห์ รวม
ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 9 สัปดาห์  
 ให้กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ท าแบบวัดการคิดวิจารณญาณหลังจากการสอนสิ้นสุดลง ซึ่งเป็น
ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 

หน้าโฮมเพจ 

ลงทะเบียนเรียน 

เข้าศึกษาบทเรียน 

จบการเรียน 

ทดสอบการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณ 

จ านวนกรณีศึกษา 3 กรณี  
ใช้เวลาในการเรยีนกรณีละ 3 สัปดาห ์

โดยต้องเรียนกรณีที่ 1 ให้จบก่อนถึงจะไปกรณีที่ 2 และ 3 ได ้

1. อาจารย์ให้กรณีศึกษาบนเว็บและแจ้งให้นักศึกษาเข้าไป
ใช้งาน 
2. นักศึกษาตอบค าถามหลักในข้ันตอนที่ 1 
3. นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 ไดร้ับความคดิเห็น
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มแล้วตอบ
ค าถามตามเทคนิคท่ีต่างกัน 
4. นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3 ไดร้ับแนวทาง
แก้ปัญหาที่หลากหลายและอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มแล้วตอบ
ค าถามตามเทคนิคท่ีต่างกัน 
5. นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 4 ไดร้ับแนวคิดทฤษฎี
และอภิปรายกับเพื่อนในกลุม่แล้วตอบค าถามตามเทคนิคที่
ต่างกัน 
6. นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลจากการ
กรณีศึกษา ตอบค าถามหลัก และน าเสนอการคิดสะท้อน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มที่คิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทลัและ
กลุ่มที่คิดสะท้อนแบบการเขียนความเรียง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์คะแนนการคิดวิจารณญาณทั้งก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแบบแฟคทอเรียล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสภาพก่อนการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการ
คิดวิจารณญาณก่อนเรียนสูงสุดคือกลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 
5W1H และการคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล (�̅� = 21.22, S.D. = 2.82) และกลุ่มที่ได้
คะแนนการคิดวิจารณญาณก่อนเรียนต่ าสุดคือ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบโสเครติสและการคิดสะท้อนแบบการเขียนความเรียง (�̅� = 18.91, S.D. = 3.95) ดัง
ตารางที่ 2 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มก่อนการทดลอง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนการคิด
วิจารณญาณก่อนเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.621, p = .056) 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 กลุ่ม สามารถเป็นกลุ่มทดลองเพ่ือน าไปตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ครั้งนี้ได ้
 ผลการวิเคราะห์หลังการทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนการคิดวิจารณญาณหลังเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงสุดคือ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบ 5W1H และการคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล (�̅� = 27.00, S.D. = 2.11) และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังเรียนต่ าสุดคือ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้
เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H และการคิดสะท้อนแบบการเขียนความเรียง (�̅� = 24.43, S.D. = 
2.87) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจ าแนกเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง สามารถเรียงล าดับตามคะแนนการคิด
วิจารณญาณจากสูงที่สุดไปหาต่ าที่สุดได้ดังนี้ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบ 5W1H และการคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยการคิดวิจารณญาณสูง
ที่สุด (�̅� = 27.00, S.D. = 2.11) รองลงมาคือกลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามแบบโสเครติสและการคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ( �̅� = 26.72, S.D. = 2.71) 
ล าดับต่อมาคือ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบโสเครติสและการคิด
สะท้อนแบบการเขียนความเรียง (�̅� = 24.68, S.D. = 3.67) และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการคิดวิจารณญาณ
ต่ าที่สุดคือ กลุ่มที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H และการคิด
สะท้อนแบบการเขียนความเรียง (�̅� = 24.43, S.D. = 2.87)  
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร พร้อม ๆ กัน คือ เทคนิคการ
ตั้งค าถามและการคิดสะท้อน ตลอดจนศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ผู้วิจัยจึงใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เพ่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ แต่ก่อนที่จะ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติดังกล่าว ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนก าหนดว่า 
ความแปรปรวนของทุกกลุ่มทดลองต้องเป็นเอกสัมพันธ์ ดังนั้นจึงทดสอบโดยใช้วิธีการของ Levene 
test ผลการทดสอบปรากฏว่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันซึ่ง ค่า F = 0.002, p = 0.968 แสดงว่า
ความแปรปรวนของทั้ง 4 กลุ่ม มีความเป็นเอกสัมพันธ์หรือความแปรปรวนเท่ากัน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทางของคะแนนการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่
ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนด้วย

กรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
เทคนิคการตั้งค าถาม .002 1 .002 .002 .988 
วิธีการคิดสะท้อน 109.827 1 109.827 12.792 .001* 
เทคนิคการตั้งค าถาม*
วิธีการคิดสะท้อน 

1.425 1 1.425 .162 .685 

ความคลาดเคลื่อน 678.279 70 8.586   
รวม 55450.00 83    

*p < .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถาม
ต่างกัน มีการคิดวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 0.002, p = 
.988) นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนต่างกัน มีการคิดวิจารณญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 12.792, p = .001) และพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเทคนิคการตั้งค าถามและวิธีการคิดสะท้อนต่างกันที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 0.162, p = .685) 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามต่างกัน 
มีการคิดวิจารณญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบโสเครติส และเทคนิคการตั้งค าถาม
แบบ 5W1H ในการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ ช่วยพัฒนาการคิดวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้เทคนิคการตั้งค าถามทั้งสองแบบก่อให้เกิดการกระตุ้นในการคิดวิจารณญาณ Halpern 
and Nummedal (1995 อ้างถึงในเพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์, 2537) ได้รวบรวมผลการวิจัยและรายงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีส่งเสริมการคิดวิจารณญาณว่า การส่งเสริมการคิดวิจารณญาณนั้นสามารถ
ท าได้หลายวิธี โดยวิธีการใช้ค าถามเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการคิดวิจารณญาณได้ สนับสนุนงานวิจัย
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ของ Browne and Freeman (2006) ที่พบว่าการใช้ค าถามสามารถพัฒนาการคิดระดับสูงได้ ซึ่งหนึ่งใน
นั้นคือการคิดวิจารณญาณ และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Allen (1987) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอน
ที่ดีสัมพันธ์กับค าถามที่ดี ค าถามควรมีลักษณะที่สามารถกระตุ้นผู้ตอบให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและ
เกิดความสนใจ มีงานวิจัยหลายเรื่องที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค าถามในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 
Alexander et al (2010) รายงานข้อค้นพบว่า การใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 4 เทคนิค สามารถส่งเสริมการ
คิดวิจารณญาณของนักศึกษาได้ นอกจากนี้แล้วการใช้เทคนิคการตั้งค าถามในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั้ง
ค าถามแบบพ้ืนฐานเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้หาเหตุผล หาข้อมูล “อะไร” เป็นค าถามเพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ “ท าไม” “อย่างไร” โดยที่ค าถามเหล่านี้สามารถท าให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิจารณญาณของ
ตนเองได้  ( Ikuenobe, 2001; Myrick and Cpsych, 2002; Lisa and Mark, 2008; McClung, 2008)  มี
นักการศึกษาหลายท่านได้ใช้ค าถามแบบโสเครติสในการเรียนการสอน  เนื่องจากการใช้ค าถามแบบ
โสเครติสเป็นการเจาะลึกความคิดของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์แนวคิดหรือสร้างแนว
ทางการใช้เหตุผลในเรื่องที่ก าลังศึกษาอยู่โดยที่ Yang, Newby, and Bill (2005) ได้ยืนยันว่า การใช้
ค าถามแบบโสเครติสในการอภิปรายแบบไม่ประสานเวลาสามารถเพ่ิมทักษะการคิดวิจารณญาณของ
ผู้เรียนได้ โดยที่ผู้เรียนจะมีคะแนนทักษะการคิดวิจารณญาณสูง และเมื่อวิเคราะห์เนื้อหาของการ
อภิปรายที่ใช้ค าถามโสเครติสจะเพ่ิมทักษะการคิดวิจารณญาณด้วยเช่นกัน  Paul and Elder (2006) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ค าถามโสเครติสในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ผลการศึกษา
พบว่าการพัฒนาการคิดวิจารณญาณนั้นสามารถใช้ค าถามโสเครติสมาช่วยในการออกแบบการเรียน
การสอนได้ Teo (2012) ได้ศึกษาถึงการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบโสเครติสในการพัฒนาการคิด
วิจารณญาณในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ผลการศึกษาพบว่า การใช้ค าถามแบบโสเครติสช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาการ
คิดวิจารณญาณได้ 

ในส่วนของการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบ 5W1H ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการตั้งค าถามรูปแบบ
หนึ่งที่ส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา โดยผู้สอนจะต้องออกแบบค าถาม 
Who What Where When Why How เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
(Albert, 2008; Straker and Rawlinson, 2003; สมสิน  บัวขวัญ, 2550; สุนีย์  แก้วดวง, 2552) 
โดยที่ Wang (2008) กล่าวว่า ค าถามแบบ 5W1H เป็นค าถามพ้ืนฐานที่จะช่วยกระตุ้นการคิด
วิจารณญาณของผู้เรียนได้แม้ว่าในการวิจัยครั้งนี้จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเทคนิคการตั้งค าถาม
เทคนิคใดสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณได้ดีกว่า แต่สามารถยืนยันได้ว่าการใช้ค าถามในการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณนั้นมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตั้งค าถามท าให้
ผู้เรียนต้องคิดทบทวน ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดมากขึ้น ซึ่งทุกค าตอบไม่
มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด 

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนต่างกัน มี
การคิดวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิดสะท้อนแบบการ
เล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ช่วยพัฒนาการคิดวิจารณญาณแตกต่างกับวิธีการคิดสะท้อนแบบการเขียนความเรียง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการคิด
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สะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลมีการคิดวิจารณญาณสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่
ใช้วิธีการคิดสะท้อนแบบความเรียง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wu and Yang (2009) ที่ได้ศึกษาถึง
ผลของการใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล มีคะแนนการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น ท าให้เห็นว่าการใช้วิธีการ
เล่าเรื่องด้วยดิจิทัลในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้ ผลการวิจัยของ Yang 
and Wu (2012) ได้ยืนยันว่า การเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลสามารถพัฒนาการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดีผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลจะมีคะแนนการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นเมื่อผู้เรียนได้
สร้างสรรค์การเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลของตนเองผู้เรียนจะต้องหาข้อมูลหลักฐานในการน ามาเสนอเป็นวิดีโอ
ของตนเอง ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาที่คิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล จะต้องท าการผลิตวิดีโอ
เพ่ือน าเสนอผลการคิดสะท้อนโดยขั้นตอนของการผลิตการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต ที่
นักศึกษาจะต้องมีการวางแผน วางโครงเรื่อง เตรียมสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต ขั้นการผลิต เป็นขั้นที่
นักศึกษาลงมือผลิตการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล ขั้นหลังการผลิต เป็นขั้นการตัดต่อและน าเสนอ แสดงให้เห็นว่า
ผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Sims (2004) ที่พบว่า กระบวนการของการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลนั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น ผู้เล่าเรื่องจะต้องใช้วิธีการของการคิดวิจารณญาณ ได้แก่  
การนิรนัยและการแปลความเพ่ือที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้เรียนหรือผู้สร้างสรรค์การเล่าเรื่องด้วย
ดิจิทัลจะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจการเลือกสิ่งที่จะน าเสนอโดยจะต้องผ่านกระบวนการทางการคิด
วิจารณญาณและทักษะการคิดสะท้อน เพ่ือให้การเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลของตนเองออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
และผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุด (Benmayor, 2008; Malita and Martin, 2010) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้แม้พบว่าเมื่อเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบ

โสเครติส และการตั้งค าถามแบบ 5W1H มีผลคะแนนการคิดวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน แต่สามารถแสดง
ให้เห็นว่าการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบโสเครติสและการตั้งค าถามแบบ 
5W1H สามารถจะพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาได้สูงขึ้น ดังนั้นผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยที่
ได้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณ โดยการใช้ค าถามท่ี
สอดแทรกไปกับการเรียน ค าถามเริ่มต้นควรเป็นค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนหาข้อมูลและข้อเท็จจริง ถามเพ่ือให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และไปสู่ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนและคาดคะเนเกี่ยวกับการน าไปใช้ อีก
ทั้งการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บในครั้งนี้เป็นขั้นตอนการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการ
คิดพิจารณาไตร่ตรองเพ่ิมมากขึ้น จึงเหมาะส าหรับการใช้พัฒนาการคิดวิจารณญาณ 

2. ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณ โดยออกแบบให้ผู้เรียนได้คิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลในการเรียน
การสอน และการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลเป็นวิธีการคิดสะท้อนที่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เป็น
การสอดแทรกให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการท างานเป็นกลุ่มกับการท างานคนเดียวใน

การคิดสะท้อนแบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลในการพัฒนาการคิดวิจารณญาณ หรืออาจมีการศึกษาว่ามี
ขั้นตอนการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลขั้นตอนใดที่ผู้เรียนต้องการให้มีการสนับสนุนผู้เรียนที่จะช่วยในการ
พัฒนาการคดิวิจารณญาณให้เพ่ิมสูงขึ้น  

2. ควรมีการค านึงถึงตัวแปรอ่ืน เช่น การเสริมแรง การเพ่ิมจ านวนกรณีศึกษา การเพ่ิม
ระยะเวลาส าหรับการตอบค าถามและการคิดสะท้อน เพ่ือให้ส่งผลต่อการคิดวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการคิดวิจารณญาณด้วยการเรียนแบบกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้
เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อนนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตของพลเมืองดิจิทัลในยุคปัจจุบันเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล น าเสนอตัวตน ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ ฯลฯ
ดังนั้น ทุกคนจึงควรเรียนรู้การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันทั้งในบริบท
ของผู้รับสารและผู้ส่งสารด้วย บทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ องค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสอนและรูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์  
 

ABSTRACT 
 Social Media is an activity that essential for each day of digital citizen. To 
communicate, exchange information, show identity and used for learning or make 
money, etc.  Everyone should learn how to use social media effectively and wisely. 
This article is to presents the concept of social media literacy, Essential Skills, Teaching 
methods and instructional model to enhancing the social media literacy skills 
 
ค าส าคัญ 
 รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการสอน 
 
บทน า 
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะเปิดเผย อยู่ใน
พ้ืนที่สาธารณะ ง่ายต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ การแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูล
ในสื่อสังคมออนไลน์สามารถท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและปราศจากการควบคุม ผู้ใช้งานไม่เพียงแค่ผู้บริโภค
สื่อแต่ได้เป็นผู้สร้างเนื้อหาและน าเสนอสื่อทั้งที่สร้างขึ้นโดยส่วนตัวหรือการเผยแพร่แบบส่งต่อสู่
สาธารณะด้วย ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองจากทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมส่วนตัว การ
เผยแพร่ข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละบุคคลโดยแท้จริง  ผู้ใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์จึงต้องเข้าใจสภาพของความเป็นสื่อออนไลน์ เรียนรู้ธรรมชาติของการสื่อสาร การมี
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ปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และใช้อย่างระมัดระวังทั้งในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างรู้เท่าทัน 
เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในชีวิตประจ าวัน  ทั้งต่อตนเองและสังคม
โดยรวม การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะให้เกิดในตัวผู้บริโภคสื่อ ผู้เขียนได้
ศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและได้สังเคราะห์สร้าง
เป็นรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ผ่าน
การวิ เคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมกัน  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism Theory) โดยใช้กลยุทธ์ การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการวิเคราะห์ 
วิพากษ์สื่อ สามารถประเมินค่าสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) เริ่มน ามาใช้ในปี ค.ศ. 1992 โดยสมาชิกของ Aspen 
Media Literacy Leadership Institute แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อเป็นความส าคัญที่หลายประเทศ
ต่างให้ความสนใจที่จะศึกษา เนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร การรู้เท่า
ทันสื่อเป็นแนวคิดที่มองผู้รับสื่อเป็นผู้ที่มีพลังอ านาจและมีความกระตือรือร้น (Empower as Active) 
เป็นผู้บริโภคสื่อที่ไม่ยอมรับอิทธิพลของสื่อโดยดุษณี ไม่ตัดสินว่าสื่อเป็นอันตรายแต่เป็นผู้รับและใช้สื่อ
ที่มีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจในสิ่งที่สื่อน าเสนอ  “การรู้เท่าทันสื่อ” ถือว่าเป็น
แนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์
เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ ใช้สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตทั้งต่อตนเองครอบครัว
และสังคมโดย ภาพรวม เพราะหากบุคคลใดในสังคมขาดการรู้เท่าทันสื่อ บุคคลนั้นย่อม  ตกเป็นเหยื่อ
ของข้อมูลข่าวสาร (บุปผา เมฆศรีทองค า, 2554; อุษา บิกก้ินส์, 2555; เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2540) 
 แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถสรุปได้ว่า 
เนื้อหาสื่อล้วนถูกประกอบสร้างขึ้น โดยมนุษย์เป็นผู้ออกแบบเนื้อหาด้วยเทคนิคการสร้างสื่อ ฉะนั้น
วิธีการท าให้รู้เท่าทันสื่อก็คือการถอดองค์ประกอบของสื่อนั้นออกมาดูว่า แต่ละส่วนประกอบนั้นส่งผล
อย่างไรต่อผู้รับสารบ้างเพ่ือทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของสื่อ และสื่อแต่ละประเภทมีวิธีการเฉพาะตัว
ในการสร้างเนื้อหาสื่อโดยภาษา ภาพ สี มุมกล้อง ฯลฯ เพ่ือสื่อสารและสื่อความหมายตามที่ผู้ส่งสาร
ต้องการ ซึ่งแต่ละบุคคลรับรู้เนื้อหาของสื่อได้แตกต่างกัน ตามวุฒิภาวะประสบการณ์เดิม ทัศนคติ 
ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ เนื้อหาสื่อจึงมักแฝงหรือปลูกฝังความคิดค่านิยมบางอย่างของผู้ส่ง
สารไว้ โดยหวั งประโยชน์บางอย่างจากผู้ รับสาร (Center of Media Literacy, 2005; โตมร  
อภิวันทนากร, 2552) 
 สื่อสังคมออนไลน์มีความแตกต่างจากสื่อหลัก อย่างสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งมีองค์กร
และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ผลิตสื่อควบคุมอยู่บ้าง แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารนั้น เกิดขึ้นได้อย่างอิสระจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแม้จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ
ร่วมกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงสามารถจัดท าเนื้อหาและเผยแพร่ข้อมูลได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา 
สามารถดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาได้ตามความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมของตนเอง หรือแม้แต่
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บิดเบือนข้อมูลไปจากความเป็นจริง ข้อมูลต่าง ๆ จึงสามารถถูกน าเสนอสู่สาธารณะได้โดยไม่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองข้อมูล ไม่มีผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป และ
แม้ว่าการน าเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลกระทบร้ายแรงหรือมีผลทางกฎหมาย แต่การ
จัดการต่อปัญหาโดยใช้วิธีการระงับการเผยแพร่นั้นก็ยังสามารถท าได้ยาก  เพราะผู้ใช้งานสามารถสร้าง
ชื่อผู้ใช้ใหม่ได้อย่างไม่จ ากัดด้วยชื่อและข้อมูลเท็จ ฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงควรปรับที่ตัวบุคคลผู้ใช้งานให้
ตระหนักรู้ ในผลกระทบที่จะเกิดต่อตนเองและสังคม เข้าใจสภาพความเป็นสื่อสังคมออนไลน์  สามารถ
วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ อ่ืนน าเสนอและสิ่งที่ตนเองก าลังน าเสนอได้อย่างรอบคอบและถ่องแท้ มีสติและ
วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยผู้สร้างเนื้อหาสาร  ตามแบบฉบับของตนเองอย่างอิสระเสร ี
 การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นเสมือนการท าความเข้าใจต่อการใช้งานในสภาพจริง
อย่างมีสติ ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในสถานภาพของผู้รับสาร ที่ก าลังรับเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งข้อความภาพ เสียง วีดิ
ทัศน์นั้นต้องมีสติระลึกว่าก าลังรับสารจากใคร เนื้อหาสารมีความหมายอย่างไร เนื้อหาและผู้ส่งสารนั้น
มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ผู้ส่งสารมีจุดประสงค์ใดในการสื่อสารนั้น ต้องการให้ใครได้รับสารบ้างและ
มุ่งหวังสิ่งใดจากผู้ที่ได้รับสารเหล่านั้น ในขณะเดียวกันต้องรู้เท่าทันตนเองด้วยว่า เราจะมีปฏิกิริยา
อย่างไรต่อข้อมูลที่ได้รับ  เรารู้สึกอะไร คิดอย่างไร และจะท าอย่างไรกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีสติเมื่อ
เราได้วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบ เราจะมีค าตอบที่ดีต่อ
การกระท าของตนเอง ว่าเราเข้าใจที่มาที่ไปของข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องหรือไม่  เราจะแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร  เราจะแชร์ต่อข้อมูลเหล่านั้นให้ผู้อ่ืนต่อไปหรือไม่ และไม่ว่าเราจะมี
ปฏิกิริยาต่อข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเรารับรู้ผลกระทบที่อาจตามมาและพร้อมจะรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบเหล่านั้นแล้วใช่หรือไม่ และถ้าทุกคนรู้เท่าทันการใช้งานและรู้เท่าทันตนเอง ปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก็ย่อมจะลดลง  

ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เป็นความสามารถท่ีผู้ใช้สื่อแสดงออกถึง
ความตระหนักต่อผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ สามารถเข้าใจในสิ่งที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์ สามารถวิเคราะห์ตีความเนื้อหาสาระท่ีแฝงอยู่ในสาร สามารถประเมินคุณค่าสารในสื่อสังคม
ออนไลน์ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตลอดจนสามารถน าเสนอ
หรือเผยแพร่ข้อมูลในมิติผู้สร้างสรรค์เนื้อหาให้ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย 

 
องค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 

การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์มิใช่เพียงการเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อเท่านั้นแต่เป็น
ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินความน่าเชื่อถือ ให้คุณค่าของสื่อสังคมออนไลน์ และ
เลือกใช้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความตระหนักต่อผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับสารเพียงอย่างเดียว หรือเป็นผู้สร้างเนื้อหาสารก็ตาม
องค์ประกอบของทักษะที่จ าเป็นต่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้เขียนสังเคราะห์จากแนวคิด
ของการรู้เท่าทันสื่อของ Silverblatt (1995), Ellen Eliceiri (1997), Baran (2004), Potter (2005), 
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บุญรักษ์  บุญญะเชตมาลา (2539), รักจิต มั่นพลศรี (2547), จินตนา ตันสุวรรณนนท์  (2550) และพรทิพย์ 
เย็นจะบก (2552)  สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการสรุปองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
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คุณลักษณะหรือองค์ประกอบ 

ของการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 

        ความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ 
        การเปิดรับสื่อ 

        การเข้าถึงสื่อและการเข้าถึงข้อมูล 
        เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อ 
        เข้าใจเนื้อหาสื่อ 

        เข้าใจข้อบังคับทางจริยธรรม 
        การวิเคราะห์สื่อ 

        การวิพากษ์สื่อ 
        ประเมินค่าสื่อ 

        ใช้ประโยชน์จากสื่อ 
        การผลิตสื่อ 

  
จากองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ ผู้เขียนได้น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ

รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถรับรู้อย่างมีสติเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเองและผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์  
2. เข้าใจ หมายถึง การที่บุคคลสามารถเข้าใจธรรมชาติและสภาพของความเป็นสื่อสังคม 

ออนไลน์และเข้าใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนและน าเสนอด้วยความเจตนาเสมอ 
3. วิเคราะห์ หมายถึง การที่บุคคลสามารถแยกแยะองค์ประกอบของสื่อ ตีความนัยยะที่แฝงอยู่

ในสาร ทราบจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ของสารสื่อสารนั้น 
4. ประเมิน หมายถึง การที่บุคคลสามารถประเมินคุณค่าของสื่อสังคมออนไลน์ความน่าเชื่อถือ 

ของข้อมูล สามารถเชื่อมโยงเนื้อความในสื่อสังคมออนไลน์กับบริบทอ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ค่านิยม ฯลฯ  
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5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่บุคคลสามารถสร้างเนื้อหาและ/หรือเผยแพร่ 
เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
วิธีการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
 วิธีการสอนเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการจัดประสบการณ์
หรือเรียนรู้จากการคิดและตัดสินใจจากสถานการณ์ตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการกลั่นกรอง
ภายในก่อนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีความคิดเห็นของตนเองตามประสบการณ์เดิมหรือพ้ืนฐานความคิด ความเชื่อของตนเอง 
ดังนั้นในระหว่างกระบวนการสอนควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองที่แต่ละคนคิด เพ่ือ
ทราบถึงความแตกต่างที่แต่ละบุคคลมีต่อการรับรู้สื่อ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สื่อได้อย่าง
รอบคอบมากยิ่งขึ้น และควรอย่างยิ่งที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ในการสร้างเนื้อหาเผยแพร่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์โดยผ่านการวิเคราะห์ตนเองตั้งแต่ก่อนสร้างเนื้อหา ระหว่างสร้างและพิจารณา
ตรวจสอบสื่อที่ตนสร้างข้ึนก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  

 วิธีการที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 การสร้างความรู้เป็นทฤษฎีของความรู้ที่มีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา

เกี่ยวกับการสื่อความหมาย และการควบคุมกระบวนการ สื่อความหมายในตัวคน ทฤษฎีของความรู้นี้
ประกอบด้วยหลักการ 2 ข้อ คือ  

1) ความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดยบุคคลที่มี 
    ความรู้ ความเข้าใจ  
2) หน้าที่ของการรับรู้คือการปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ทั้งหมด 

                     (Glaserfeld, 1991 อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540)  
 ประสบการณ์ในการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิด 
และประสบการณ์รู้คิด ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิดเป็นกระบวนการของการกระท าและการประสบ
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างอินทรีย์กับสภาพแวดล้อมที่ยังไม่ได้มีการ  ไตร่ตรอง มักเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของอินทรีย์จากการมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะต่าง ๆ อย่างไม่มีความหมาย
และกลายเป็นความเคยชินโดยมิได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นครั้นเมื่อกระบวนการไตร่ตรองเริ่มข้ึน 
ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิดเหล่านั้นจะค่อยๆ มีความหมายขึ้น ผู้ไตร่ตรองจึงเริ่มรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตน
ประสบ ประสบการณ์ที่ไม่ได้รู้คิดจึงเป็นข้อ มูลเบื้องต้น ส าหรับการไตร่ตรองเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนและมี
ขอบเขตกว้างกว่าประสบการณ์รู้คิดซึ่งเป็นความรู้   ลักษณะของการไตร่ตรองนั้นเป็นการพิจารณา
ความเชื่ออย่างรอบคอบ  กิจกรรมการไตร่ตรองจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่งงงวย ยุ่งยาก สับสน
เรียกว่าสถานการณ์ไตร่ตรอง และจบลงด้วยสถานการณ์ท่ีแจ่มชัด แก้ปัญหาได้ เกิดความพอใจหรือรู้แล้ว 
และจะสนุกกับผลที่ได้รับ (John Dewey, 1965 อ้างถึงใน สุรางค์  โค้วตระกูล, 2550) เมื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ผู้เรียนย่อมจะสามารถ
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วิเคราะห์สถานการณ์ที่ขัดแย้งในใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับสถานการณ์ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน เมื่อสามารถหาบทสรุปของข้อเท็จจริงได้ก็จะสามารถประเมินทิศทาง
ที่เหมาะสมในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) 
การสอนแบบกรณีศึกษา เป็นกระบวนการสอนที่เหมาะสมจะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการ

รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ ได้ฝึกการคิด การตัดสินใจ จาก
เรื่องราวในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ โดยผู้สอนน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในการหาแนวทางแก้ปัญหา จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพ้ืนฐานของปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
การคิดวิเคราะห์ทั ้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที ่สุด ใน
สถานการณ์นั้น ๆ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มีทักษะ
ด้านการสื่อสาร การเขียน การบริหารเวลา นอกจากนั้นผู้เรียนจะมีการเข้าสังคมและรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืนด้วย 

3. การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน 2 คน ที่จับคู่กัน แล้วช่วยกันแบ่งปัน 

ความคิดในประเด็นปัญหา หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว จึงน าความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ได้รับฟัง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกัน ทั้งชั้น  

1) Think เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของกรณี
ตัวอย่างที่น ามาศึกษาร่วมกัน โดยด าเนินการทั้งชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทั้งหมดเกิดความคิดร่วมและ
ประสานความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2) Pair เป็นขั้นตอนที่จัดให้ผู้เรียนจับกันเป็นคู่ ๆ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษากรณี
ตัวอย่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถค้นหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่ต้องการได้การเรียนรู้
ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 3) Share เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการศึกษาบทเรียนแล้ว โดยการท าการสลาย
กลุ่มผู้เรียนที่จับกันเป็นคู่แล้วสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกัน ทั้งชั้นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ สรุปผล และอภิปรายผลการค้นพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผ่านมารวมทั้งให้
ข้อสรุปหรือเสนอแนะใด ๆ ต่อผู้สอนได ้

วิธีการสอนที่เหมาะสมในการน ามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้เขียนเห็นว่าการเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ความรู้นี้จะฝังติดอยู่กับผู้เรียน โดย
ให้ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดสิ่งที่จะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง 
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในบริบทอื่นได้อย่างเหมาะสม  เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีอิสระในการคิดและ
ท าสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนด้วยตนเองและเรียนรู้บรรยากาศการเรียนที่มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันภายใต้การอ านวยความสะดวกของผู้สอน ทั้งนี้ ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม การแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็น
ให้แก่กันและกัน การให้เหตุผลกับความคิดเห็นของตนเองหรือโต้แย้งความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ท าให้
นักเรียนได้มีโอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกับกระบวนการคิดของผู้อื่น ท าให้มี
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การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสร้างความหมายของสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
จึงเหมาะที่จะใช้วิธีการตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) 
เป็นหลักส าคัญ ร่วมกับการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่
หลากหลายเป็นปัจจุบันและอยู่ในกระแสสังคม  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดี 
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิค เพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) ซึ่งผู้เรียนจะได้ทบทวนมุมมอง
ของตนเองและรับฟังมุมมองของเพ่ือน และน าเสนอบทสรุปความคิดในชั้นเรียนต่อไป ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้
ประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองที่หลากหลายรอบด้าน  
รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
 รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เป็นล าดับขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสอน วิธีการ  กิจกรรม สื่อ
ประกอบการสอน การจัดสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ฯลฯ จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism Theory) 
(Glaserfeld, 1991 อ้างถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงค้า, 2540),  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบ
กรณีศึกษา (ทิศนา แขมณี, 2551) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด (Frank Lyman, 1981) 
และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่ผู้เขียนสังเคราะห์ โดยใช้แนวทางการก าหนดรูปแบบการสอน
ตามแนวทางของ Joyce & Weil, 2004 ซึ่งผู้เขียนได้สรุปขั้นตอนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อสังคมออนไลน์ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สื่อ เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและช่วยให้สามารถรับ
สิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี ด้วยการทบทวนประสบการณ์ของนักศึกษา จากนั้นน าเสนอสิ่งเร้าจากสถานการณ์
ประเด็นปัญหาหรือเนื้อหาใหม่ โดยผู้สอนควรจัดสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเห็นลักษณะของสิ่งเร้านั้นอย่างชัดเจน 
สร้างความขัดแย้งทางความคิดต่อประสบการณ์เดิม เมื่อรับรู้ประเด็นปัญหาแล้วให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีการฝึกตั้งค าถามกับสิ่งที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อโดยใช้แนวคิดหลักของการรู้เท่า
ทันสื่อ เพ่ือเข้าใจกระบวนการประกอบสร้างสื่อ วิธีการสร้างสื่อ การรับรู้ สื่อของมนุษย์ การแฝง
ความคิดและค่านิยมในสื่อ และวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อสังคม ออนไลน์โดย
ผู้เรียนจะต้องฝึกวิเคราะห์ ค้นคว้าและตอบค าถามเหล่านั้นด้วยตนเองเป็นรายบุคคลเมื่อได้ข้อสรุป
ของตนเองแล้วจึงท าการจับคู่แบบคละความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหว่างกัน เพ่ือ
ทบทวนความเข้าใจของตนและรับฟังความเข้าใจของเพ่ือน จากนั้นสรุปและอภิปรายในชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงปัญหา ขั้นตอนนี้ให้ผู้เรียนเขียนแผนภาพ หรือตารางแสดงความสัมพันธ์
ของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์กับบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม 
วัฒนธรรม เป็นต้น จากนั้นจับคู่แบบคละความสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันหาข้อสรุป
ที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างรอบด้าน น าเสนอในชั้นเรียนแล้วอภิปรายร่วมกัน 
 ขั้นที่ 3 ประเมินคุณค่า  ให้นักศึกษาประเมินคุณค่าสื่อจากความรู้สึกก่อน จากนั้นพิจารณา
ประเมินใน 1-2 ประเด็นหลักคือการประเมินคุณค่าสื่อสังคมออนไลน์เชิงระดับและการประเมินคุณค่า
สื่อสังคมออนไลน์เชิงจริยธรรม  
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 ขั้นที่ 4 สรุปความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และร่วมน าเสนอ
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3-4 คนสรุปองค์
ความรู้ร่วมกัน และระดมสมอง พิจารณาแนวทางการรับ การใช้และเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันว่าควรเป็นอย่างไร เช่น บริบทผู้รับสารควรมีพฤติกรรมอย่างไร บริบทผู้เผยแพร่หรือส่งต่อ
ข้อมูล ควรมีพฤติกรรมอย่างไร บริบทของผู้ผลิตสื่อหรือประกอบสร้างสารในสื่อควรมีพฤติกรรม
อย่างไร จากนั้นน าเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละกลุ่มและอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 
 ขั้นที่ 5 ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติการวางแผนและสร้างสรรค์เนื้อหา
เพ่ือสื่อสารและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยตนเองตามกรอบสถานการณ์ที่ก าหนดอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการตั้งค าถามต่อตนเองเกี่ยวกับสื่อที่ก าลังผลิตเนื้อหาว่า ก าลังน าเสนออะไร 
ควรค านึงถึงประเด็นส าคัญอะไรบ้างและในขณะเขียนสื่อหรือผลิตสื่อเราจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่
น าเสนอในสื่อนั้นอย่างไรบ้าง แล้วท าการเผยแพร่สู่ช่องทางที่เหมาะสม จากนั้นด าเนินการวิพากษ์สื่อ
สังคมออนไลน์ โดยการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันพร้อมเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงให้สื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวทางการใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
 การน ารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ ผู้เขียนขอ
เสนอแนวทางการบูรณาการเข้ากับวิชาเรียน และบทบาทของผู้สอนกับผู้เรียนที่ควรมีร่วมกันในชั้น
เรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

   จากตัวอย่างการเรียนการสอนเรื่องความรู้เท่าทันสื่อใน สหรัฐอเมริกาของมหาวิทยาลัย 
Ithaca ซึ่งได้เสนอแนวคิดใหม่ในการเรียนการสอนทักษะความรู้เท่าทันสื่อ นั่นคือ  แทนที่จะจัดการ
เรียนการสอนเป็นรายวิชาพิเศษท่ีแยกออกมาต่างหาก แต่หากสามารถบูรณาการทักษะความรู้เท่าทัน
สื่อเข้ากับรายวิชาที่มีการเรียน การสอนอยู่แล้วอย่างสม่ าเสมอ จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพในการ
สอนมากกว่าการสอนเป็นวิชาพิเศษอย่างมาก ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจะไม่ได้สอน “วิชาความรู้
เท่าทันสื่อ” แต่เป็นการปลูกฝัง“ทักษะความรู้เท่าทันสื่อ” ให้นักเรียนในชั้นในขณะที่สอนแต่ละ
รายวิชา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือรายวิชาใด ๆ ก็ตาม โดยบูรณาการ
ตามความเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา ซึ่งผู้เขียนได้สรุปและท าการประยุกต์ข้อเสนอของ วรัชญ์ 
ครุจิต (2554) ซึ่งเรียบเรียงไว้มาเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีศึกษาการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ ไว้ดังต่อไปนี้  
 - ฝึกสังเกต วิเคราะห์และเปลี่ยนมุมมองการสื่อสาร โดยสอนให้เคยชินกับการตั้งค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน เพ่ือสร้างนิสัยการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
เพ่ือแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ พิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาท าความเข้าใจต่อความแตกต่างของผู้รับสาร และฝึกให้ผู้เรียนได้สร้างสื่อขึ้นเพ่ือเรียนรู้
ทักษะการประกอบสร้างเนื้อหาสื่อด้วย 
    - อภิปรายแนวความคิดหรือทัศนคติที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดรับสื่อ โดยการ
ยกตัวอย่างข้อมูลบนพ้ืนฐานความเป็นจริง จากสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 

  

217 

วัฒนธรรม ฯลฯ ให้ผู้เรียนได้อภิปรายความเหมาะสม ความถูกต้อง ฯลฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและ
ความคิดเห็นกบัเพื่อนในชั้นเรียน 
 - สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของที่มา กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาใน
สื่อ โดยสอนให้วิเคราะห์ผู้สร้างหรือผู้ เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการ และวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง และ
ผลกระทบต่อสังคมในแง่มุมต่าง ๆ  
 -  ใช้สื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ การสื่อสารและสร้างสรรค์สื่อ เช่น การเขียน การน าเสนอการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นและ
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 
 นอกจากวิธีการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการอย่างเหมาะสมแล้ว การเรียนรู้จะ
ประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เขียนได้ศึกษาและสรุป
บทบาทที่เหมาะสมของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนตามรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่ า
ทันสื่อสังคมออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทของผู้สอน 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ตามแนวการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism Theory) และการสอนแบบกรณีศึกษา ผู้สอนควรมีบทบาท ดังนี้ 

- ผู้สอนเป็นผู้เตรียมกรณีตัวอย่างจากข้อมูลข่าวสาร สื่อ เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ 
- ผู้สอนเป็นผู้น าเสนอกรณีให้ผู้เรียนได้ทราบหรืออาจจะมอบให้ผู้เรียนเลือกหรือสมมุติขึ้นเอง 
- ผู้สอนต้องตั้งค าถามยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงกรณีตัวอย่างนั้นกับ

เรื่องราวอื่น ๆ อย่างรอบด้าน 
- ผู้สอนและกระตุ้นผู้เรียนอภิปรายเรื่องราวของกรณีตัวอย่างนั้น 
- ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดท่ีได้จากกรณีตัวอย่าง 
2) บทบาทผู้เรียน 
- ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการหลากหลายเพ่ือ

ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง และสมเหตุสมผล 
- ผู้เรียนต้องเป็นผู้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ น าเสนอกระบวนการคิดของตนเอง แลกเปลี่ยนกับคู่ 

และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
- ผู้เรียนต้องเปิดใจขณะช่วยกันอภิปราย วิเคราะห์ และยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

อย่างสมเหตุสมผลและมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การสรุปความรู้ความจริงและเชื่อมโยงสู่บริบทอ่ืน
อย่างรอบด้าน 
 
สรุป 

การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้ใช้มีความตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบด้าน สามารถเข้าใจถึงความหมายและรูปแบบของสื่อที่ได้เห็นหรือได้ยิน 
สามารถวิเคราะห์และแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ หรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้อ่ืน ซึ่งอาจ
สร้างผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม รวมถึงความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหา
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ของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย การเรียนรู้เพ่ือการเท่าทันสื่อจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะตั้งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านหรือพบเจอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ค้นหาข้อเท็จจริงวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งค าถาม
กับตนเองก่อนที่จะน าเสนอข้อมูล หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวังและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ด้วยวิธีการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง แสวงหาข้อมูลเพ่ือพิสูจน์
ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปิดมุมมองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กว้างขึ้น และสรุปข้อมูล
เหล่านั้นอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ หรือมีปฏิกิริยาต่อการสื่อสารนั้นในขั้นต่อไปการฝึกฝน
ให้บุคคลได้คิดผ่านประสบการณ์จะช่วยให้ความรู้ที่เกิดขึ้นฝังติดในตัวและสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันอย่างรู้เท่าทันต่อไป  
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11. Professor Dr.Sergey  Meleshko 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ  จันทรศิริ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล   
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันท์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เมรานนท์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไวย์ยางกูร 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ 
22. รองศาสตราจารย์สมบัติ  พันธวิศิษฎ์ 
23. Associate Professor Dr. Jame R. Ketudat - Cairns 
24. Associate Professor Dr. Nikolay Moskin 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  เจนอักษร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศักดารัตน์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร 

 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุธ  ลวดทรง   
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  เหมะธุลิน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เลาห์บุตรี 
36. อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี 
37. อาจารย์ ดร.เจริญขวัญ  ไกรยา 
38. อาจารย์ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 
39. อาจารย์ ดร.ธเนส  เตชะเสน 
40. อาจารย์ ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ์ 
41. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
42. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา 
43. อาจารย์ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
44. อาจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ 
45. อาจารย์ ดร.ไพจิตร  สดวกการ 
46. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร 
47. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนา 
48. อาจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์  
49. อาจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม  
50. อาจารย์ ดร.แสวง  วิทยพิทักษ ์
51. อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร 

 
 



 
 
 

ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล.......... ...................................................... 
      ขอสมั ค ร เป็ น สม าชิ ก วารส ารบั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ม ห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ว ไล ยอล งกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่........... 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่
.........ฉบับที่..........ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ).....................................................................             
เลขที่.............................ถนน.................................................ต าบล……...................................................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์...........................................                         
โทรศัพท์........................E-mail.............................................................................................................. 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร       
     (............................................) 

 
 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 13180 หรือ ซื้อด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 Fax.02-529-1638, 02-529-4046  
ต่อ 406  E-mail: grad@vru.ac.th 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความท่ีเผยแพร่
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานที่ท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

การจัดส่งต้นฉบับ   จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 ..................................................................................... ........................................................
............................................................................. ................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................ 

......................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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.................................................................................... ............................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 
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ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
เอกสารวิชาการ                            
กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 

 
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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