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วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

  4. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับ
ผู้นิพนธ์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งศึกษารูปแบบของการแสดงละครในของหลวง เรื่อง อิเหนา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ รวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้วิจัย         
ผลการศึกษาพบว่า การแสดงละครในของหลวงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะแสดงเพียง 3 เรื่อง ได้แก่ 
อิเหนา อุณรุท และรามเกียรติ์ ซึ่งเรื่องอิเหนาจะได้รับความนิยมน ามาแสดงมากที่สุด ด้วยเหตุผลจาก
รูปแบบการแสดง ที่ประกอบไปด้วยความงามที่ส าคัญ 5 ด้านตามหลักการแสดงละครใน ได้แก่           
ตัวละครงาม กล่าวคือ ตัวละครส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นจะเน้นรูปโฉมท่ีงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะใช้ผู้แสดงที่เป็นนางในราชส านักซึ่งได้รับการคัดเลือกและฝึกหัดเป็นอย่างดี 
กระบวนท่าร างาม กล่าวคือ ท่าร าได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตและสอดคล้องกับบทจึงมี
ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม สามารถสอดแทรกลีลาท่าร าของผู้แสดงได้อย่างลงตัว เครื่องแต่งกายงามอัน
เกิดจากการน าเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แต่โบราณมาใช้เป็นต้นแบบ ในการสร้าง   
เพลงร้องและดนตรีจะเป็นท านองเพลงที่เรียกว่า “ทางใน” ซึ่งมีความไพเราะนุ่มนวลเหมาะกับกระบวน
ท่าร าโดยใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง รวมทั้งบทกลอนไพเราะซึ่งเน้นบทพรรณนา
ความงามของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความงดงามอย่างชัดเจนและยังสอดแทรกให้เห็นถึงสภาพสังคม 
จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ นอกจากความงามที่ส าคัญ 5 ด้านดังกล่าวยัง พบว่า ครูหรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและควบคุมการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรุงแต่งจนเกิด
ความงามที่สมบูรณ์ เป็นองค์ประกอบอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับ การแสดงแต่ละครั้งอีกด้วย  
 
ค าส าคัญ 
 อิเหนา ละครในของหลวง กรุงรัตนโกสินทร์ 

 
ABSTRACT 

 This article aims to study the performing style of Inao, Lakhon Nai (play of the 
royal court) in the Rattanakosin period. The data is collected from documentation, 
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interview, observation, and researcher's experience. The results revealed that only 3 
plays were performed in the royal court during the Rattanakosin period: Inao, Unarut, 
and Ramakien. Inao was the most popular play due to its performing style which 
consisted all of the five aesthetic elements according to the principles of Lakhon Nai. 
The five aesthetic elements are as follows: The characters - most characters are 
created to emphasize the aesthetic appearance, especially in the early Rattanakosin 
period in which the performers were selected from the well-trained ladies of the court.; 
The dancing postures - the dancing postures are elaborately created and corresponding 
to the dialogues, with grace and elegance, perfectly portrayed the performers' skills.; 
The costume - the dance costume is originated from the cloth of the ancient royal 
monarchy.; The music - lyrics and music used in the play are called "Thang Nai" which 
is a soft melody performed by Phi Phat Mai Nuam ensembles suitable for the delicate 
dance postures.; The rhythmic dialogue - the dialogues emphasize the beauty of all 
things and also represent social condition, traditions, and culture of that time. In 
addition to the five aesthetic elements, it is also found that teachers or experts who 
are responsible for the selection and control of the creative process are another 
important element in each performance.  
 
Keywords 
 Inao, Lakhon Nai of The Royal Court, Rattanakosin  Period    
 
ความส าคัญของปัญหา   
 ละครใน คือ รูปแบบของละครร าแบบโบราณชนิดหนึ่งซึ่งเกิดในราชส านักของไทย ในอดีต
ถือเป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ห้ามมิให้ผู้ใดมีเสมอ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้มีประกาศยกเลิกข้อห้ามดังกล่าว 
 รูปแบบการแสดงของละครในจะมุ่งเน้นความประณีตงดงามทั้งในด้านการคัดเลือกผู้แสดง 
เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดง  กระบวนลีลาท่าร าประกอบการขับร้องและการบรรเลงดนตรี
อันไพเราะนุ่มนวล การเลือกใช้ถ้อยค าที่ไพเราะในการประพันธ์และเน้นการพรรณนาให้เห็นความ
งดงามของสิ่งต่าง ๆ ทั้งยังยึดถือจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่ค านึงถึง
เวลาที่จะใช้ในการด าเนินเรื่องว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใด  
 มูลเหตุของการเกิดละครในนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้มีการแสดงในรูปแบบระบ าจากนั้น
จึงพัฒนาโดยน ามาฝึกหัดให้นางร าของหลวงเล่นจนเกิดเป็นรูปแบบละครผู้หญิงของหลวง  ซึ่งละคร
ผู้หญิงของหลวงจะเกิดในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นยังไม่ชัดเจน แต่
ไม่น่าจะก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะหากมีละครผู้หญิงของหลวงหรือละครในแล้ว
น่าจะปรากฏในบันทึกของมองสิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญ
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สัมพันธไมตรีกับประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส าหรับเรื่องที่น ามาแสดงละครในมี
เพียง 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา แต่ที่ได้รับความนิยมน ามาแสดงมากที่สุด คือ เรื่อง
อิเหนา โดยเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งวรรณคดีสโมสรได้ยกย่องให้เป็นยอดของบทละครร า เพราะเป็นหนังสือที่แต่งดี
พร้อมทั้งเนื้อความ บทกลอน และกระบวนที่จะเล่นละครทั้งนี้  รูปแบบและวิธีการแสดงได้มี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองและความนิยมในแต่ละยุคสมัย (Damrong 
Rajanubhab, 2003)  
 แม้ละครในเรื่องอิเหนาจะได้รับความนิยมน ามาแสดงมากกว่าเรื่องอุณรุทและรามเกียรติ์ 
แต่หากเปรียบเทียบกับละครชนิดอ่ืนก็นับว่าเป็นละครที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงต่อ 
การสูญหาย ทั้งจากจ านวนผู้รู้ที่ลดลงและจากการสืบทอดที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา ทางด้าน            
การฝึกหัดก็ต้องใช้เวลายาวนานก่อนที่จะสามารถออกแสดงได้ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้สนใจ        
ที่จะศึกษาถึงรูปแบบการแสดงละครในของหลวงเรื่องอิเหนา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เพ่ือเป็น          
การอนุรักษ์ละครใน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ละครใน เรื่อง อิเหนา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นละครในของหลวงที่มีคุณค่าและมีความ
งามอย่างไร จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการแสดงที่ควรน ามาใช้แสดงในงานพระราชพิธีที่ส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบการแสดงละครในของหลวงเรื่องอิเหนา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน น าเสนอด้วย         
การพรรณนาวิเคราะห์ โดยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 5 วิธี ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มีมากว่า 30 ปี ส าหรับการ
วิเคราะห์จะใช้การแยกส่วนประกอบแล้วน ามาพิจารณาร่วมกับเหตุการณ์ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ 
รวมทั้งเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความนิยมในคุณค่าของการแสดง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ละครในของหลวงมีความเป็นมาที่ยาวนานและปรากฏมาแต่ครั้งสมัย        
กรุงศรีอยุธยา ทั้งยังพบในชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย ซึ่งล้วนมีความหมายเดียวกัน  
รูปแบบละครในของหลวงโดยเฉพาะเรื่องอิเหนา ยังคงปรากฏให้เห็นในการพระราชพิธีตามจารีต
ประเพณีท่ีส าคัญ โดยจะขอกล่าวเป็นประเด็น ดังนี้ 

1. ความหมายของค าว่า “ละครในของหลวง”  
  ละครในของหลวง สามารถเรียกได้หลายอย่างทั้งละครในราชส านัก ละครหลวง ละคร 
ผู้หญิงของหลวง ล้วนมีความหมายเดียวกันโดยหมายถึงละครที่ได้รับการอุปถัมภ์หรือสร้างสรรค์ขึ้น
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ภายในราชส านัก ในยุคแรกจะใช้นางในราชส านักเป็นผู้แสดงและแสดงกันเพียงในเขตพระราชฐาน
ชั้นในส าหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือความบันเทิงภายในราชส านัก
ของพระมหากษัตริย์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่ง (เครื่องใช้สอยตามแต่พระมหากษัตริย์
ต้องการ) และเพ่ือใช้เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ซึ่งผู้อ่ืนจะมีเทียมไม่ได้ 

2. ภูมิหลังของละครในของหลวงเรื่องอิเหนา 
  ละครในของหลวงในยุคแรกจะใช้ผู้หญิงแสดงล้วน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ละครผู้หญิงของ
หลวง” ผู้แสดงละครในของหลวงจะคัดเลือกจากนางในเพ่ือน ามาฝึกหัด ดังที่ Buranakhet (1997) 
น าเสนอไว้ว่าบรรดาบุตรหลานเมื่อได้เข้ามาอยู่ในวังจะได้รับการฝึกหัดทั้งกิริยา มารยาท การใช้วาจา 
สัมมาคารวะ การหัดเขียนอ่าน แต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน การฝึกหัดฝีมือต่าง ๆ บางคน ที่มีแวว
ในทางมโหรีหรือการฟ้อนร าก็จะได้รับการฝึกหัดจนรับราชการเป็น “ละครฝ่ายใน”  ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถเฉพาะ มักเลือกตั้งแต่อายุน้อย เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกหัดนานเนื่องจากมีความยาก 
และจะได้รับเบี้ยหวัดในฐานะคล้ายลูกจ้างประจ า ทั้งยังมีโอกาสได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่ง ในวาระต่าง 
ๆ อันอาจเป็นโอกาสให้ได้รับเลื่อนชั้นเป็นเจ้าจอมจ านวนมาก  
  ละครในของหลวงเล่นอยู่เพียงระยะหนึ่ง เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แก่พม่า คณะละครใน
ของหลวงได้กระจัดกระจายไปโดยส่วนหนึ่งได้ถูกกวาดต้อนไปพม่า เรียกชื่อว่า “(อ)โยธยาสัตคยี” 
แปลได้ว่า ละครอโยธยาของหลวง เรื่องที่น าไปแสดงในรูปแบบละครคงมีเพียงเรื่องอิเหนา ส าหรับ
เรื่องรามเกียรติ์แสดงโดยมีการพากย์และเจรจาอย่างโขน (Damrong Rajanubhab, 2003) 

 ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ละครในของหลวงบางส่วนได้
หลบหนีไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่างเช่น เมืองนครศรีธรรมราชหรือที่เรียกกันว่า “เมืองนคร” และได้
กลายสถานภาพเป็นเพียงละครผู้หญิง (เหตุที่เจ้าเมืองนครฯ ไม่อาจใช้ค าเรียกคณะละครของตนเทียบ
ละครหลวงของพระมหากษัตริย์ได้ ด้วยเป็นข้อห้ามมิให้ผู้ใดมีเทียมจึงเลี่ยงไปใช้ค าว่า “ละครผู้หญิง”) 
เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เข้าตีเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2312 ได้ละครผู้หญิงของเจ้านครฯ ซึ่งเป็นละครหลวง 
ที่หลบหนีไปจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นครูฝึกหัด และได้รวบรวมละครหลวงจากที่อ่ืน  ๆ จึงได้ท าการ
ฝึกหัดละครหลวงขึ้นใหม่ในสมัยกรุงธนบุรี  

 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงละครในของหลวงจะแสดงเพียง 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ 
อุณรุท และอิเหนา ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ละครผู้หญิงคงมี
เพียงละครในของหลวงเพียงแห่งเดียวตามแบบครั้งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงฟ้ืนฟูบทละครโดย      
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กับอุณรุทใหม่ อาจเนื่องด้วยบทครั้งกรุงเก่าคงเสียหายหรือสูญหายไป 
แต่ส าหรับเรื่องดาหลังกับอิเหนาได้น าบทครั้งกรุงเก่ามาพระราชนิพนธ์เพ่ิมเติม ในสมัยนี้ยังไม่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจนถึงความนิยมในการน าเรื่องอิเหนามาแสดง  
  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ละครหลวงรัชกาลที่ 1 
ค่อย ๆ ลดลง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดให้หัดละครในเป็นชั้นเด็กขึ้นอีกชุด
หนึ่ง เล่นครั้งแรกในคราวเมื่อสมโภชพระยาเศวตกุญชรช้างเผือกเอกเมืองโพธิสัตว์ เมื่อปี พ.ศ. 2355 
(Damrong Rajanubhab, 2003) นับได้ว่าละครในของหลวงในสมัยนี้ เป็นช่วงส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลง จากแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยามาสู่ต้นแบบของละครในที่ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน    
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  ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดการละคร จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์
บทละครเพ่ือใช้แสดงในราชส านัก โดยเฉพาะเรื่องอิเหนาได้ทรงพระราชนิพนธ์ ขึ้นใหม่เกือบทั้งเรื่อง 
(ต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์เพียงบางตอน) ซึ่งวรรณคดีสโมสรได้ยกย่องให้เป็น         
ยอดของบทละครร าเพราะเป็นหนังสือที่แต่งดีพร้อมทั้งเนื้อความ บทกลอน และเหมาะแก่การเล่น
ละคร ด้วยเหตุที่ระหว่างทรงพระราชนิพนธ์ได้มีการน าไปทดลองซ้อมกระบวนร า หากติดขัดก็จะทรง
แก้ไขบทให้เข้ากับกระบวนร า  
  Sumitra (1973) ได้กล่าวไว้ถึง เหตุที่บทพระราชนิพนธ์ละครในเรื่องอิเหนา  ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับความนิยมน ามาแสดงละครใน พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. ด้านการด าเนินเรื่องมีการตัดทอนเนื้อความบางส่วนที่ไม่ส าคัญจากบทรัชกาลที่ 1 เพ่ือให้
ด าเนินเรื่องได้เร็วขึ้น  
  2. การสร้างลักษณะตัวละครมีความแตกต่างจากบทรัชกาลที่ 1 เช่น สร้างลักษณะของ
อิเหนาในการพูดจาให้เป็นที่ต้องใจของหญิง  
  3. วิธีการแสดง อย่างเช่นกระบวนท่าร าจะต่อเนื่องกันไปได้ไม่ติดขัด ด้วยเหตุที่บท        
พระราชนิพนธ์ด าเนินความให้กระชับไม่ซ้ าแล้วซ้ าอีก  
  4. ความมีชีวิตชีวา ซึ่งในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 มักจะแทรกฉากพรรณนาความ
เป็นอยู่ของพลเมืองอยู่เสมอ และมักจะบรรยายอย่างน่าเชื่อถือและน่าสนใจ หากพอจะแทรก       
การมหรสพได้ก็มักเพ่ิมเข้าไป   
  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้บทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 2 เป็นบทละคร        
ที่ใช้แสดงได้ดี ด้วยพระราชประสงค์ในการพระราชนิพนธ์เพ่ือใช้เล่นละครในได้อย่างแท้จริง  

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้เลิกละครหลวงเป็นเหตุให้ 
บรรดาเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ต่างพากันเล่นละครตามแบบของหลวงอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะแต่เดิมไม่กล้าน าไปเล่นเมื่อมีการยกเลิกละครหลวงจึงพากันฝึกหัดละครตามแบบหลวงครั้ง
รัชกาลที่ 2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องประดับเกียรติยศโดยมีครูละครหลวงครั้งรัชกาลที่ 2 คือ ครูทองอยู่กับครู
รุ่งเป็นผู้ฝึกหัดทุกโรง (Damrong Rajanubhab, 2003) ส่งผลให้รูปแบบการแสดงละครในสมัยนี้มี
รูปแบบเป็นไปในทางเดียวกัน แต่ตัวละครที่มิใช่ละครหลวงในยุคนี้จะใช้ผู้ชายแสดงเป็นหลัก 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ช่วงระยะแรกไม่มีละครหลวง 
เนื่องจากถูกยกเลิกไปในรัชกาลก่อน สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัส อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จ            
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงฝึกหัดละครหลวงโดยน าเด็กหญิงภายในพระบรมมหาราชวังมาฝึกหัด 
ละครหลวงจึงได้ถือก าเนิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดละครหลวงบรรดาเจ้านายขุนนางต่าง ๆ ก็พากันหยุด
เล่นละครด้วยเกรงว่าจะเป็นการแข่งกับละครหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดมี
ประกาศว่าด้วยละครผู้หญิง เพ่ือยกเลิกข้อห้ามที่มีมาในอดีต นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่ส่งผลให้เกิด
การฝึกหัดละครตามแบบอย่างละครในของหลวงอย่างแพร่หลาย จนถึงกับมีการสร้างคณะละครเพ่ือ
หารายได้และเกิดการเก็บภาษีละครขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2402 ส าหรับตัวละครใน ยุคที่มีการห้ามซึ่งเคยใช้
ผู้ชายก็ได้เปลี่ยนมาเป็นใช้ผู้หญิงแสดง (Damrong Rajanubhab, 2003)  
  เกี่ยวกับเรื่องความนิยมในเรื่องอิเหนาในรัชกาลนี้ ได้ปรากฏหลักฐานจากจิตรกรรมฝาผนัง
วัดโสมนัสราชวรวิหารเรื่องอิเหนา วัดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ                 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019) 

 

6 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้า
โสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสี สันนิษฐานว่าคงเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เห็นเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีทรงโปรดจึงได้มีการน ามาไว้ในพระวิหาร ซึ่งก็เป็น
เพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น (Chitsopa, 2012)  
  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปรากฏการแสดงละครใน         
ของหลวงตามจารีตที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในการสมโภชช้างเผือก โดย
โปรดให้ละครหลวงครั้งรัชกาลที่ 2 และละครหลวงในรัชกาลที่ 4 ร่วมกันแสดง เนื่องจากในรัชกาลนี้
ยังไม่มีการฝึกหัดละครหลวงขึ้นใหม่ จนถึงปี พ.ศ. 2424 อันเป็นปีที่ 14 ในรัชกาล จึงเริ่มมีการฝึกหัด
ละครหลวงขึ้นเพ่ือใช้ในงานสมโภชพระนคร 100 ปีโดยแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหา
จนถึงตอนลมหอบ ในปี พ.ศ. 2425 โดยทรงโปรดให้ละครหลวงครั้งรัชกาลที่ 4 เป็นครูฝึกหัดตัวละคร
ขึ้นใหม ่(Virulrak, 2004) 
  การแสดงละครในเรื่องอิเหนาในสมัยนี้  ได้มีการสอดแทรกบทเจรจาเข้าไปในการแสดง           
ซ่ึงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์
เมื่อครั้งเล่นละครหลวงที่หัดใหม่  
  Sumitra (1973) กล่าวว่า การเจรจาในการแสดงละครในอาจด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 
ประการแรก การเจรจาเป็นประเพณีของการแสดงละครร ามาแต่ก่อนจึงยังคงรักษาไว้ และอีกประการ
หนึ่ง คือ การเจรจาเป็นการสลับฉากระหว่างบทร้อง ไม่ให้จ าเจและเนือยเกินไปจนน่าเบื่อ  

 ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ปรากฏเป็นครั้งสุดท้ายในงานสมโภชเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประเทศยุโรป แสดงเรื่องอิเหนาตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหาและ
ตอนบวงสรวงขับร าเมื่อใช้บน หลังจากนั้นมาละครในของหลวงหรือละครผู้หญิงของหลวงก็มิได้เล่นอีก
แม้มีการหลวงหรือจะทอดพระเนตรละครก็โปรดให้หาละครผู้อ่ืนที่อยู่นอกวังเข้ามาเล่นจนตลอด
รัชกาล (Damrong Rajanubhab, 2003) 

 จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ละครหลวงในยุคนี้ได้
เปลี่ยนไป มิใช่ละครในของหลวงที่ใช้เพียงผู้หญิงแสดง คือ มีทั้งละครผู้หญิงของหลวงและละครผู้ชาย
ของหลวง สังกัดอยู่ในกรมมหรสพ  การแสดงละครในแบบหลวงในสมัยนี้ยังปรากฏในคณะละครจาก
วังต่าง ๆ เช่น ละครวังสวนกุหลาบของเจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ ซึ่งตัวละครจากวังนี้ภายหลังต่อมาได้
เข้ามาเป็นครูให้แก่กรมศิลปากรและยังเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์อีกด้วย 
  กรมมหรสพที่มีมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้รวบรวมเป็นกรมมหรสพอย่าง
ใหม่และทรงก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด จนถึงปี พ.ศ. 2454 ได้ปรากฏกรมศิลปากรขึ้นเป็นกรมใหม่ และ
ได้รวมกรมมหรสพเข้าด้วยกันในปี พ.ศ. 2476 (Virulrak, 2004) 

 หากเปรียบกรมศิลปากรกับละครหลวง จะเห็นได้ว่าท าหน้าที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกัน
เพียงต้นสังกัดที่เป็นผู้ดูแล ซึ่งละครหลวงจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยราชส านัก ส่วนกรมศิลปากร
เป็นหน่วยงานในระบบราชการ แต่ยังคงท าหน้าที่ในการแสดงละครในการพระราชพิธีต่าง  ๆ ให้แก่
ราชการหรือหลวงในโอกาสต่าง ๆ 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จนถึงปัจจุบัน การแสดงละครใน
เรื่องอิเหนา ยังคงยึดแนวทางตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 แต่มีการแทรกบทเจรจาตามบท
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พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 รูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การแสดงในรูปแบบละครใน
ของหลวงยุคแรก คือ ใช้ผู้หญิงแสดง พบได้ในพระราชพิธีส าคัญต่าง ๆ อีกลักษณะ คือ การใช้ผู้ชาย
แสดง โดยแสดงเรื่องอิเหนาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะจัดแสดงในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 1 การแสดงมหรสพสมโภชซึ่งจัดแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
    เนื่องในการพระราชพิธี พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ที่มา: Kongthaworn (2017)  
 
  สาเหตุที่การแสดงละครในเรื่องอิเหนาตามแบบละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ยังทรงคุณค่ามา
จนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากความงามพร้อมในองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. ตัวละครงาม การสร้างลักษณะเฉพาะของตัวละครเอกในเรื่องอิเหนาส่วนใหญ่จะเน้นรูป
โฉมที่งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะใช้ผู้แสดงที่เป็นนางในราชส านักซึ่งได้รับ
การคัดเลือกและฝึกหัดเป็นอย่างดี ในการคัดเลือกผู้แสดงทุกครั้งจะเน้นที่รูปร่างสูงเพรียว ใบหน้า
งดงามรูปไข่ ผิวค่อนข้างขาวนวล แม้ตัวละครที่มิใช่พระเอกอย่างเช่น “จรกา” ก็จะใช้ผู้แสดงที่รูปร่าง
สมส่วน แต่ไม่อ้วนจนเกินไป ใบหน้าอาจงดงามน้อยกว่าพระเอก แต่ไม่ถึงกับอัปลักษณ์หรือไม่น่าดู 
  จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ความงามของตัวละครในยุคปัจจุบันอาจเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง 
เช่น การใช้เทคนิคในการแต่งหน้าเพ่ือช่วยเสริมความงามให้กับผู้แสดง การศัลยกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็น
ตัวช่วยให้ตัวละครหรือผู้แสดงงดงามได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกผู้แสดง นั่น
คือ ความสามารถในการร าของผู้แสดงอีกด้วย 
  2. กระบวนท่าร างาม กล่าวคือ ท่าร าได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนอย่างประณีตและสอดคล้องกับ
บทจึงมีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม สามารถสอดแทรกลีลาท่าร าของผู้แสดงได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ด้วยเหตุผล
ที่มาจากการพระราชนิพนธ์บทพร้อมไปกับการสร้างสรรค์กระบวนท่าร า การปฏิบัติท่าร าจึงไม่ติดขัด 
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  จากการสัมภาษณ์ เวณิกา บุนนาค (Boonnak, 2017) ศิลปินแห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ท่านได้อธิบายถึงกระบวนท่าร างาม จะเกิดได้จากการฝึกซ้อม
และประสบการณ์ในการแสดง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างงดงาม 
  จากการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยพบว่า ความงามของกระบวนท่าร า เกิดได้จากการปฏิบัติท่าร า 
ที่เหมาะสมกับสัดส่วนและสรีระของผู้แสดง แม้จะเป็นการปฏิบัติท่าร าในท่าเดียวกัน แต่ระดับของ      
วงเหลี่ยมมือและขาอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ จะต้องฝึกหัดกระบวนท่าร าในเบื้องต้นให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงจะพัฒนาไปสู่ความงามขั้นสูง โดยต้องสั่งสมประสบการณ์จากการ
สังเกตผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาทดลองปฏิบัติจนเกิดความช านาญ 
  3. เครื่องแต่งกายงาม ด้วยเหตุที่เป็นละครในราชส านัก ผู้สร้างสรรค์งานก็เป็นผู้ที่อยู่ในราช
ส านัก จึงมีความรู้และเข้าใจในเรื่องเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แต่โบราณ และสามารถ
น ามาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องค านึงถึงกฎระเบียบข้อห้ามที่มิบังควร 
(ภาพท่ี 1) 
   4. เพลงร้องและดนตรีจะเป็นท านองเพลงที่เรียกว่า “ทางใน” ซึ่งมีความไพเราะนุ่มนวล
เหมาะกับกระบวนท่าร าโดยใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง อัตราของเพลงมักใช้อัตรา
สองชั้นที่มีจังหวะปานกลางและอัตราชั้นเดียวที่มีจังหวะเร็วในการด าเนินเรื่อง ทั้งยังเหมาะแก่การร า
ไม่ท าให้เกิดความน่าเบื่อ  
  จากการสัมภาษณ์ สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ (Fachamroon, 2017) ศิลปินแห่งชาติในปี พ.ศ. 
2557  สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ท่านได้อธิบายความหมายของค าว่า “ทางใน” ไว้ว่า เป็นการ
บรรเลงที่มีอัตราจังหวะเช่นเดียวกับ “ทางนอก” แต่ต่างกันเพียงวิธีบรรเลงที่นุ่มนวลกว่า อีกทั้งวิธีรับ
และวิธีร้องก็จะมีความต่างกัน  
  5. บทกลอนไพเราะ โดยเน้นบทพรรณนาความงามของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความงดงาม
อย่างชัดเจนและยังสอดแทรกให้เห็นถึงสภาพสังคม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง  ๆ ลักษณะ
พิเศษอย่างหนึ่งของบทละครคือการด าเนินความไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการแบ่งบทเป็นฉากหรือเป็นตอน 
ท าให้สามารถตัดตอนเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งไปใช้ได้ 
  นอกจากความงามที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังกล่าวยังพบว่า ครูหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งท าหน้าที่ เป็น       
ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่าร า พิจารณาคัดเลือกและควบคุมการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรุงแต่งจน
เกิดความงามที่สมบูรณ์ เป็นองค์ประกอบอีกส่วนที่ส าคัญส าหรับการแสดง ดังจะเห็นได้จากการให้
ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวที่ปรากฏในอดีต โดยการกวาดต้อนครูหรือผู้เชี่ยวชาญไปอยู่กับตน        
ทั้งเจ้าของคณะละครและบรรดาเจ้านายจากวังต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดแสดงละคร หากขาด
ครูหรือผู้เชี่ยวชาญย่อมส่งผลให้การแสดงสูญหายไปเนื่องจากขาดผู้รู้ในการสืบทอดท่าร า 
  ละครในได้รับการอุปถัมภ์หรือการสร้างสรรค์โดยพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ตลอดจนเจ้านาย
ชั้นสูง มีรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะเป็นแบบแผนและมีความเป็นมาตรฐาน สามารถใช้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าละครในของหลวงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการฝึกหัดภายในพระบรมมหาราชวังเพ่ือใช้แสดงในพระราชพิธีส าคัญและเพ่ือ
ประดับพระยศของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนไปสู่การฝึกหัดโดยคณะละครที่สังกัดเจ้านายชั้นสูงภายในวัง
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ต่าง ๆ เพ่ือความบันเทิงและเพ่ือเสริมบารมี จนพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
เพ่ือใช้ในราชการต่าง ๆ จวบจนถึงปัจจุบัน   
 
อภิปรายผล 
  ในเรื่องเกี่ยวกับความงามของกระบวนท่าร าในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ในสมัย        
กรุงรัตนโกสินทร์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Limschoon (1994) ในเรื่องหลักการ ข้อคิดและแนวทาง
ปฏิบัติของละครร า : ละครใน ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การร างามตามแบบละครในจะประกอบไปด้วย  

1. ร าถูกท่า คือ ถูกต้องตามแบบท่าร ามาตรฐาน ตามกฎเกณฑ์และร าถูกท่าตามความหมาย 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการร าถูกท่านี้ขึ้นอยู่กับครูที่เป็นต้นแบบ โดยทั่วไปเมื่อได้รับการถ่ายทอดมา
อย่างไรก็จะจดจ าและถ่ายทอดต่อในลักษณะเช่นนั้น ดังนั้น ผู้ เป็นต้นแบบจึงควรตระหนัก ถึง
ความส าคัญในข้อนี้ 

2. ร าถูกจังหวะ คือ จะต้องร าตรงตามจังหวะเพลง ไม่ร าคล่อมจังหวะด้วยการร าเลื้อย          
(การร าช้ากว่าจังหวะ) ร าลน (การร าเร็วกว่าจังหวะ) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการจะร าถูกจังหวะได้นั้น        
ผู้ร าจะต้องฝึกการฟังจังหวะหรือฟังเพลงจนเกิดความแม่นย าเสียก่อนจึงจะสามารถร าได้ถูกจังหวะ  

3. ร ามีทีและลีลา คือ มีทีท้าว ทีพญา ดูภูมิฐานสง่างามสมฐานะ  ลวดลายการร ามีลักษณะ
เฉพาะตัวที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการจ ากับอุปนิสัยส่วนตัว ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการร ามี
ทีและลีลา จะต้องเริ่มจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวละครที่ปรากฏในบทละครก่อนว่ามีลักษณะ
เช่นใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดออกมาได้ถูกต้องเหมาะสม  

4. ร ามีอารมณ์ คือ ร าอย่างมีชีวิตชีวา ร าอย่างมีความรู้สึก ตามความเห็นของผู้วิจัย คือ ผู้
แสดงจะต้องเข้าใจในเรื่องราว ความเป็นมาและภูมิหลังของตัวละครที่จะแสดงก่อน การถ่ายทอด
อารมณ์จะต้องออกมาจากความรู้สึกภายใน ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในการใช้อารมณ์ได้อย่า งพอดี         
และลงตัว 
  ส าหรับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบตามที่ได้กล่าวไว้ในผลการวิจัย คือ ครูหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งท าหน้าที่
เป็นผู้ถ่ายทอดท่าร า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ มีทักษะทั้งในด้านการแสดงและ           
การถ่ายทอดท่าร า รู้จักสังเกตและรู้จักการคัดสรรเพ่ือน าองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนวัตถุดิบ
ที่มีอยู่มาหลอมรวมและจัดแสดงออกมาได้อย่างพิถีพิถัน จึงนับได้ว่าครูหรือผู้ เชี่ยวชาญเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดส าหรับการแสดงละครใน นอกเหนือไปจากตัวละครงาม กระบวนท่าร างาม 
เครื่องแตง่กายงาม เพลงร้อง ดนตรีไพเราะ และบทกลอนไพเราะ 
  กล่าวโดยสรุป ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนาผู้แสดงจะต้องฝึกทักษะจนช านาญ สามารถ
จดจ าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความงามได้อย่างแม่นย า ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ฝึกร าเพลงช้า – เพลงเร็ว อันเป็นแบบฝึกหัดของการร าไทย ดังที่ Kijkhum (2004) ได้กล่าวไว้   ใน
งานวิจัยเรื่อง “นาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบหลวง” ที่กล่าวถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะในการร าของตัว
พระละครแบบหลวงตามแบบนาฏยลักษณ์ของท่าร าไทยที่จะต้องฝึกการฟังจังหวะและท่วงท านอง
เพลง ฝึกกล้ามเนื้อให้ได้ตามนาฏยลักษณ์ของร าไทย รวมทั้งรู้และเข้าใจการเคลื่อนไหวของร่างกายที่
ถูกต้องตามแบบแผนและจะต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  
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ข้อเสนอแนะ 
 การแสดงและการถ่ายทอดละครในเรื่องอิเหนาควรต้องมีความระมัดระวัง หากกระท าโดย
ขาดความรู้และขาดทักษะที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการแสดงในอนาคต 
ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์รูปแบบการแสดงละครในแบบเดิมไว้มิให้สูญ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนตามปกติ และ (3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิด
ขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเรียน
ตามปกติ การด าเนินการมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 2) การน า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
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1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน           
7  ขั้นได้แก่ (1) ขั้นเผชิญปัญหา (2) ขั้นส ารวจความรู้ (3) ขั้นตรวจสอบความรู้ (4) ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรู้ (5) ขั้นสะท้อนความคิด (6) ขั้นสรุปความรู้  และ (7) ขั้นน าความรู้ไปใช้      

2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนด้านความสามารถในการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ   

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ            
เรียน ความสามารถด้านการคิดข้ันสูง 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop a science instructional process 
based on the Constructivist Theor, 2 )  to compare the post-learning science learning 
achievement of the students who learned according to the steps of the science 
instructional process based on the Constructivist Theory with the counterpart learning 
achievement of the students who learned under the conventional teaching method, 
and 3)  to compare the post-learning higher order thinking ability of the students who 
learned according to the steps of the science instructional process based on the 
Constructivist Theory with the counterpart thinking ability of the students who learned 
under the conventional teaching method. This research was comprised two steps:      
(1) development of a science instructional process, and (2) try-out of the developed 
instructional process. The sample is a Mathayom Suksa II students by cluster sampling. 
Were 38 students of the experimental group and 4 students of control group. Research 
instruments were a science learning achievement test, and a higher order thinking ability test. 
Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 
 The finding   
 1) The developed science instructional process was composed of the instructional 
process consisted of the following seven steps, (1) the problem confrontation step,  (2) the 
knowledge survey step, (3) the knowledge verification step, (4) the knowledge sharing step, 
(5 ) the reflection of thought step, (6 ) the knowledge synthesis step, and (7 ) the knowledge 
application. 
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 2) The experimental group had post-learning achievement scores significantly higher 
than the counterpart scores of the control group students at the .01 level of statistical 
significance. 
 3) The experimental group students had post-learning higher order thinking 
ability scores significantly higher than the counterpart scores of the control group 
students at the .01 level of statistical significance. 
 
Keywords 

  Instructional Process, Constructivist Theory, Learning Achievement, Higher Order 
thinking ability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
              เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด กิจกรรม
การเรียนการสอนจะให้ความส าคัญด้านกระบวนการคิด จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการจัดการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทั้งกระบวนการคิด กระบวนการจัดการ และองค์ความรู้  ซึ่งชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการคิด โดยเชื่อว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะ
ช่วยให้บุคลพัฒนาวิธีคิดทั้ งความคิดที่ เป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิดวิ เคราะห์วิจารณ์  
วิทยาศาสตร์ช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาหาความรู้และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถด้านการคิด 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อม ๆ กัน ดังแนวทางการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ที่ได้เน้นความส าคัญของการพัฒนาการคิดขั้นสูง โดยให้ถือว่าการคิดขั้นสูงเป็นความสามารถ
ทางสติปัญญาที่ช่วยให้บุคคลใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแสวงหาความรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น ความคิดขั้นสูงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน  ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) คิดวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
คิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล (Logical Thinking)  และคิดเชิงวิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking)           
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความคิดขั้นสูงด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพัฒนาไป           
พร้อม ๆ กัน (Department of Curriculum and Instruction Development, 2003) 

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivists) เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่
ภายนอกตัวผู้เรียนที่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้เรียนได้ แต่ความรู้จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนในขณะที่
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และพยายามสร้างความหมายของประสบการณ์ (Anthony, 1996)             
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ตรงจากการใช้ประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวนการคิด ก่อให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญาบนพื้นฐานโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่ (Phye & Andre, 1986)  
เป้าหมายสูงสุดของแนวคิดนี้ คือ ต้องการให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ตระหนักถึงบทบาท ความสามารถในการควบคุมตนเองในกระบวนการเรียนรู้และ           
การคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างลึกซึ้ง และน าความรู้ไปใช้ได้ การจัดการเรียนรู้
จึงเปลี่ยนจุดเน้นในการเรียนรู้จากความรู้เนื้อหาที่จ าเพาะที่ครูเป็นผู้จัดไว้ให้ มาเป็นกระบวนการ 
พัฒนาทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจและอยากรู้ 
(Child, 1993) กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่ งฝึกการเผชิญสถานการณ์ การคิด การจัดการ          
การปฏิบัติ และการประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา ผู้เรียนจะมีบทบาทของตนเองตั้งแต่การวาง
แผนการเรียน การลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้        
ที่หลากหลาย โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวนักเรียนเอง 
จนกระท่ังสามารถสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นและรวบรวมได้ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของปัญหา
หรือค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนสร้างข้ึนด้วยตนเอง (Department of Curriculum and 
Instruction Development, 2003)    

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี           
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง จะมีผล ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดขั้นสูง ตลอดจน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ ยวกับ         
การเรียนการสอนตามแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับ พุทธศักราช 2553 จึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ตามแนวคิดของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรักติวิตส์ (Constructivist) ซึ่งเป็น
การออกแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนและขั้นตอนการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงส าหรับการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปพร้อมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มุ่ง
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงจะมีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร 

2. กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดขั้นสูง ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนตามปกต ิ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนตามข้ันตอน
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนตามปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย  2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ
สังเคราะห์คุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนที่ต้องพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
 2.  สังเคราะห์ขั้นตอนและกิจกรรมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และสาระส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียน 
 3.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง 
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ได้แก่ ความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมแต่ละข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู้  
  4.  สร้างเครื่องมือประกอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูง        
4 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพแตกต่างกันดังนี้ 

    4.1  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยการน าแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อสอบทั้งสองฉบับ          
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35 - 0.70 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 - 0.69 และทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแบทดสอบคู่ขนานโดย             
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product –Moment Coefficient Correlation) 
พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อม่ัน 0.87   

    4.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์           
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา โดยการน าแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) สูตร KR – 20  โดยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์มีค่าความยาก
ง่ายระหว่าง 0.35 – 0.71  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 -0.72 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33 – 0.75  
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ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 -0.67 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการคิดแก้ปัญหา มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 – 0.78  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 -0.67 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 

    4.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ โดย
การน าแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือตรวจสอบค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา (α-Coifficient) พบว่า มีค่าความยากง่ายระว่าง 0.40 -0.67 ค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.46 -0.74 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78   

ขั้นตอนที่  2  การน ากระบวนการเรียนการสอนไปใช้และศึกษาผลการใช้ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูง ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูงกับนักเรียนจ านวน 8 ห้องเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง และแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา 
และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบหลังเรียน เลือกห้องเรียนที่มีคะแนนผล
การสอบใกล้เคียงกัน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่มจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้กลุ่ม
ทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียน
ด้วยรูปแบบปกติจ านวน 40 คน ก าหนดแผนการทดลองแบบ Randomized Pretest- Posttest Control 
Group Design ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง ใช้เวลา 21 
ชั่วโมง  และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และคะแนนวัดความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ 
t-test (Independent  Sample) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดข้ันสูง แสดงผลดังตารางที่  1 
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ตารางท่ี  1  แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
                แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 

คุณลักษณะของผู้เรียน ขั้นตอนการเรียนการสอน 
1.  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการก าหนด
ประเด็นส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์
และการตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบ 

ขั้นที่  1 ขั้นเผชิญปัญหา เป็นบทบาทของครูในการเลือกก าหนด
สถานการณ์ที่มีความเหมาะสม ยั่วยุให้นักเรียนคิด เกิดข้อสงสัย 
ต้องการรู้ค าตอบเพื่อน าไปสู่กรก าหนดประเด็นส าคัญส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าและส ารวจหัวข้อท่ีเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ 

2.   ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
และกระบวนการเรียนรู ้

ขั้นที่ 2 ส ารวจความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนช่วยกันส ารวจความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเลือกสื่อ แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
บันทึกความรู้ พิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อมูลที่ขัดแย้ง 
หรือเป็นข้อมูลที่ขาดรายละเอียดต้องการศึกษา หรือตรวจสอบ
เพิ่มเติมและก าหนดปัญหา 

3.   ความสามารถในการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการ 
เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 
4.  ความสามารถด้านกระบวนการ
เรียนรู ้
5.  ทักษะการร่วมมือในการเรียนรู ้ 
สามารถสื่อสารแสดงความคดิเห็น  
อภิปรายโต้แย้งและ  แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ขั้นที่   3  ขั้นตรวจสอบความรู้  เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมก าหนด
เป้าหมายการเรียน  วางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาค าตอบ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้  โดยนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ฝึกทักษะ
การจัดการ และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการแก้ปัญหา 

6.  ความสามารถในการวิเคราะหข์้อมูล 
สรุป จัดระเบียบ และขยายความรู ้
 

ขั้นที่  4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นซึ่ง
ความรู้และความคิดที่ได้จากการสืบค้นหรือการส ารวจตรวจสอบ โดย
สรุปสิ่งที่เรียนรู้และเช่ือมโยงความคิดที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการน าเสนอผลการศึกษาแก่กลุ่มอื่น ๆ 
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

7.  ความสามารถในการเลือกและ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
8.  ความสามารถในการประเมิน  
ทบทวนผลการเรียนรู้ของตนเอง และ
กลุ่มอื่น 

ขั้นที่  5  ขั้นสะท้อนความคิด เป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์
การเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มอื่น ใช้ความคิดไตร่ตรอง เพื่อ
พิจารณา สิ่งที่ตนเข้าใจ กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ตนคาดหวัง และผลที่
ได้จากการเรียนรู้    

9.  ความสามารถในการ สังเคราะห์ 
ข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
 

ขั้นที่  6  ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นรวบรวมความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ทั้งหมดทั้งของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน  มาวิเคราะห์ เป็น
ความรู้ใหม่  เช่ือมโยงแสดงความสัมพันธ์ของความรู้  ใช้ภาษา และ
สัญลักษณ์สื่อสารสิ่งที่รู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ   

10.  ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ได้แก่การบันทึก สรุปเนื้อหา
สาระ หรือหลักการที่ได้จากการศกึษา
และน าหลักการไปใช้ในการแก้ปัญหาได ้

ขั้นที่  7  ขั้นน าความรู้ไปใช้ เป็นการน าหลักการแนวคิดที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อพบสถานการณ์ใหม่ อภิปรายเพื่อ
แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่นักเรียนค้นพบมีประโยชน์อย่างไร สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง เกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มควบคุม
ที่เรียนตามปกติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุมที่เรียน
ตามปกติ 

 
กลุ่มตัวอย่าง n X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 38 17.684 3.362 
4.807** .008 

กลุ่มควบคุม 40 14.925 3.346 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 t (.01: df 76) = 2.397  
      
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า         
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดขั้นสูงหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3   การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูง หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม 

ทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  และกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ 

 

ประเภทการคิด 
กลุ่มทดลอง (38 คน) กลุ่มควบคุม (40 คน) 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

การคิดวิเคราะห ์ 16.211 2.877 13.450    2.264 4.736** 

.008 
การคิดวิจารณญาณ 20.71 3.221 13.125 2.311 12.041** 

การคิดแก้ปญัหา 20.605 2.594 18.80 2.989 2.852** 

การคิดสร้างสรรค ์ 86.316 9.291 81.275 8.913 2.676** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   t (.01 : df 76) =  2.397      
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทุก
ประเภท สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงซึ่งจัดเป็น
การพัฒนารูปแบบการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาของดิวอ้ี ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ และทฤษฎีการสร้างความรู้ทางสังคมของวีก็อตสกี้           
ท าให้สามารถสังเคราะห์คุณลักษณะในการสร้างความรู้ของผู้เรียนและขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้  ซึ่งการด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (Khammani, 2014) ทีกล่าวถึงการออกแบบ
การเรียนการสอนจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา  
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน 
และเทคนิคการสอนที่ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ซีลส์ และกลาสโกว์ (Seels & Glasgow, 1990) ที่กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบที่น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมา
ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับ แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh & 
Magliaro, 1997) ที่กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอน ว่าเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือจัดหาสิ่งที่จะช่วยให้นักออกแบบการเรียนการสอนสร้างสิ่งที่
เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้  
 2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่ง  
กลุ่มทดลองเรียนตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎี        
การสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
ปรัชญาและแนวคิดของนักการศึกษาที่ส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ได้ชัดเจน 
โดยขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นตอนจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ได้เองด้วยความรู้ความเข้าใจ โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความชัดเจนของความรู้จากการคิดและ   
การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
สถานการณ์ มีการวางแผนส ารวจความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้  พิจารณา
ไตร่ตรองเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ พิจารณาข้อโต้แย้ง ท าให้มองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา ร่วมวางแผนแก้ปัญหา และร่วมด าเนินการตามแผนที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกต บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปราย สรุป จัดกระท าและปรับแต่งข้อมูล          
เพ่ือใช้แสดงผลการค้นพบ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมทั้งพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
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ข้อมูลที่ได้รับและผสมผสานความคิดใหม่ให้กลมกลืนกับความคิดเก่า อันส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและถูกต้องด้วยตัวของนักเรียนเอง และความรู้ที่ได้จะมีความคงทน           
จึงส่งผลให้ผู้ เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุม          
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของแอนโทนี (Anthony, 
1996) ดริสคอลล์  (Drillcoll, 1994) เกรดเดอร์ (Gredler, 1997) และวูล์ฟฟอกค์ (Woolfolk, 1995) 
ที่กล่าว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์โดยอาศัยพ้ืนฐานทางสติปัญญาและ
ความรู้เดิมที่มีอยู่และสร้างขึ้นร่วมกันของสมาชิกโดยมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดขั้นสูง 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความสามารถด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน        
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเรียนรู้โดยกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ พบว่า
ความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทุกด้านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  เนื่องจากการที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักการศึกษาที่ส าคัญ ท าให้พบ
คุณลักษณะที่ส าคัญด้านการคิดของผู้เรียน จึงได้คุณลักษณะด้านการคิดข้ันสูงที่จ าเป็นต้องพัฒนาไว้ใน
ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ 
การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์                 

3.1  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่ วมในการคิด 
อภิปรายและการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดสถานการณ์ปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้        
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์กับประสบการเดิมเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญและประเด็น
ย่อยของเรื่องที่จะศึกษา นักเรียนต้องวางแผนการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับการสืบค้น
ความรู้ การบันทึกข้อมูลความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเปรียบเทียบ ท าให้นักเรียนค้นพบความ
แตกต่างของความรู้ และหลักการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ของความรู้ได้อย่าง
อิสระตามความคิดของตน  สอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Chareonwongsak , 
2015) ที่ได้กล่าวถึงความคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผลกับเรื่องราวหรือความรู้ที่มีอยู่ท าให้ประเมินและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและทันท่วงที  
 3.2  ความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียน คิด
ไตร่ตรอง ตัดสินใจ เลือกแนวทาง วางแผน พิจารณาข้อมูล และประเมินผลปฏิบัติงานของตน และ
ตัดสินใจสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีต่อการคิดและใช้ความรอบคอบในการท างานเพ่ิมข้ึนสอดคล้อง
กับแนวคิดของเอนนิส (Ennis, 1989) ซึ่งกล่าวถึงขั้นตอนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้
ตามล าดับ คือ การสร้างประเด็นปัญหาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการคิด การรวบรวมข้อมูล การพิจารณา
ข้อมูล และการสรุปอ้างอิง และการตัดสินใจสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
 3.3  ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมกิจกรรม           
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของจอห์นดิวอ้ี (Dewey, 1976) ที่กล่าวถึงข้ันตอน
การแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการตระหนักในปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา การตรวจสอบอย่าง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

21 

รอบคอบและสรุปผล โดยให้มีการส ารวจตรวจสอบปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โดยมีกระบวนการตามขั้นตอน ได้แก่การระบุปัญหา  
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ลงมือแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
ประเมินผลสิ่งที่ท า  
              3.4  ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถาม ตอบค าถามได้อย่างอิสระ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนนักเรียนได้อภิปราย ซักถามโต้แย้ง 
หรือระดมสมองในการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์งานของนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกลุ่ม
ท าให้นักเรียนมองเห็นแนวคิดที่แปลกใหม่ที่แตกต่างกลุ่มของตน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดี          
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดของทอร์เรนซ์ (Torrance, 1964) ที่
กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่า ครูควรให้โอกาสและยกย่องการแสดงความคิดเห็น ลดการ
อธิบายหรือชี้แนะและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแก่ผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนจะต้องเป็นผู้คิด ตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญ ก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้นผู้สอนควรให้
เวลาที่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  
     1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะสามารถควบคุมทิศทางการท ากิจกรรมของ
ตนเองได้มากที่สุด นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจและคิดในสิ่งที่สนใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการด้านวุฒิภาวะ และความมีวินัยในการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนมีอิสระจากการก ากับของครู 
     1.3 ควรส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหาค าตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้มากที่สุด ได้แก่ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่อบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรมีการวิจัยผลของกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน ได้แก่ การศึกษาพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการสร้างความรู้ ความคงทนในการเรียนรู้  และคุณลักษณะด้านเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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1) ระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด ได้แก่ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานภาพวิชาชีพครู 
ด้านลักษณะความเป็นครู  และด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครู ตามล าดับ 

2) รูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่ งผลต่อเจตคติ วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พบว่า ตัวแปรบรรยากาศ       การ
เรียนการสอน ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และตัวแปรการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู เป็นตัวแปรที่มี
นัยส าคัญมีอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง ดังนี้ 0.23, 0.20, 0.17, 0.14  และ 
0.13 ตามล าดับและสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร้อยละ 69 และ ผลการวิเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2 = 0.00, df =0 , p-value = 1.00 , RMSEA =0.000)  
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครู  เจตคติต่อวิชาชีพครู 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the attitude toward the teaching 

profession of students in the Faculty of Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under 
the Royal Patronage. 2) To study factors affecting the attitude toward the teaching profession of 
students in Faculty of Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under the Royal 
Patronage. The research sample consisted of 306 elementary students in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University and student were studied in 
the second semester of the 2559 academic year. The instrument used was a questionnaire 
measuring factors affecting the attitude toward the teaching profession of students in Faculty of 
Education in Valaya Alongkron Rajabhat University under the Royal Patronage.   The reliability of 
the questionnaire was 0.938. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Analysis of correlation and causal relationships model using with statistical program. 

The research findings were as follows: 
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1 ) the attitude toward the teaching profession of students  in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University were high in all 
aspects. The highest was instructional processes, then teaching professional status and 
the expect toward the teaching profession respectively. 
 2) the results of the causal relationship analysis of factors affecting the attitude 
toward the teaching profession of students in the Faculty of Education. The teaching 
atmosphere variable were significant variables had the highest direct influence on the 
attitude toward the teaching profession of students in the Faculty of Education. The 
path coefficients was 0.23, then the family support variable was 0.20, motivation variable 
was 0.17, the correlation between teacher-student interactions was 0.14, and the good 
role model of a teacher was 0.13 , respectively. The causal model accounted for 82 % 
of variance in the attitude toward the teaching profession of students in the Faculty of 
Education Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University The causal model 
fitted the empirical data. (2 =0.00, df = 0, p-value = 1.00, RMSEA = 0.000)   
 
Keywords 
 Factors Affecting the Attitude toward the Teaching Profession, the Attitude 
toward the Teaching Profession 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและในมาตรา 
52 กล่าวว่าให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานงานให้
สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 56 กล่าวว่า 
การผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คุรุสภาได้ก าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพครูไว้ (Announcement of the Teachers Council of Thailand, 2014) โดยกล่าวถึง มาตรฐาน
บัณฑิตครูไว้ว่า บัณฑิตต้องมีความรู้ มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับความ
เป็นครูและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและด้วยเหตุที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นวิชาชีพ
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ควบคุม กล่าวคือ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพครู มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีอ านาจในการออก 
พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ และเป็นตัวแทน ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งแม้จะมีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็ยังมีครูจ านวนหนึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 
2542-2551) ในประเด็นปัญหาด้านการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาว่า 
หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ขาดการประสานระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยที่ใช้ครู 
คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และความศรัทธาต่อวิชาชีพครูยังมีน้อย ท าให้คนดี คนเก่ง ไม่ต้องการเป็น
ครู ท าให้ขาดครูที่มีคุณภาพ ครูบางส่วนยังขาดจิตส านึก จิตวิญญาณความเป็นครู (Office of the Education 
Council, 2009) 

ทั้งนี้วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ มีความเตรียมตัวอีกทั้งยังเป็นวิชาชีพที่ได้รับ
การคาดหวังจากสังคมที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไว้ว่า ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้นั่นต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐาน
ความรู้ 11 ข้อดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ (Announcement of the Teachers Council of 
Thailand Board, 2013)  เมื่อพิจารณาพบว่าในข้อ 1) ความเป็นครูบรรจุสาระความรู้ เรื่องการสร้างเจตคติคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครูไว้ด้วย ซึ่งการสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพครูอาจครอบคลุมถึงความรู้สึกหรือมีศรัทธาต่องาน 
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในสถานศึกษา 
และการปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู จะก่อให้เกิดการมีจิตใจเอนเอียงในทางบวกต่ออาชีพครูว่าเป็น
อาชีพที่ส าคัญต่อสังคม เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมากจน
เป็นระดับวิชาชีพ บุคคลที่ประกอบอาชีพครูโดยมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูย่อมมีโอกาสที่จะสอนได้ดีกว่าบุคคลที่ดู
หมิ่น ดูแคลน หรือเบื่อหน่ายวิชาชีพครูอย่างแน่นอน (Intharaprawat, 2014 cited in Pawabutr, 2015) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทในการผลิตครู
ตามหลักสูตร 5 ปี โดยการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี และออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในปีสุดท้ายอีก 1 ปี โดยมีการนิเทศให้ค าแนะน าในการปรึกษาและติดตามประเมินผล
จากอาจารย์นิเทศร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งจากข้อสรุปของ
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์  ที่เป็นอาจารย์นิเทศ พบว่า พฤติกรรมที่ยังเป็นปัญหา
บางส่วน ก็คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมความเป็นครูขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ อดทนและมีจิต
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อาสาในการท างานและจากการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์บางส่วนบางคนมีความรู้สึกและมี
ความคิดเห็นว่า ต้องการย้ายไปศึกษาคณะอ่ืน ๆ และ/หรือ ถ้าจบการศึกษาแล้วอาจไม่ไปประกอบอาชีพครู 
อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น บรรยากาศในการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู การ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เป็นต้น  

จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์มี
หน้าที่อบรมให้ความรู้และจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา จึงมองเห็นถึงความส าคัญของผู้ที่จะมาประกอบ
วิชาชีพครู ต้องมีพ้ืนฐานมาจากความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจึงจะสามารถเป็นครูที่ดีได้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาและวิจัยเรื่องเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะครุศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมความเป็นครู ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูและ/หรือพัฒนากิจกรรมที่
ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครูที่คณะครุศาสตร์ต้องมีข้อมูลน าไปพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษาในคณะครุศาสตร์นั้นมีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับใดและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
เจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 รวม 7 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 1,336 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน          
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎที่ชูแมคเกอร์ และ โลแมกซ์ 
แฮร์ และคณะ (Schumacher & Lomax, 1996; Hair et al,1998) แนะน าให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 – 20 
คน ต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อ 1 ตัวแปร การวิจัยครั้ง
นี้ศึกษาตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 5 ตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 100 คน แต่เพ่ือให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนน้อยลงจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 306 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบกลับที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ ส่ งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา             

คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  2) ระดับเจตคติต่อ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในจังหวัดปทุมธานี แบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.938 

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และตัวแปรการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบ
อาชีพครู  2. ตัวแปรตามได้แก่ เจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากสาขาวิชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อม 
และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
   3.3 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกสาขาวิชาแล้ว น าแบบสอบถาม ทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ในการตอบได้แบบสอบถามจ านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป   

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
    ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    4.1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลข

คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
    4.2 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วยค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดของเส้นอิทธิพล ลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
โมเดล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 
 

ระดับเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา 
 

n= 306  
ระดับ 

X  S.D. 
1.ด้านสถานภาพวิชาชีพครู 4.54 0.43 มากที่สุด 
2.ด้านลักษณะความเป็นครู 4.52 0.46 มากที่สุด 
3.ด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครู 4.51 0.43 มากที่สุด 
4.ด้านกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครู 4.58 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.38 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1  พบว่าระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.54, S.D. = 0.38) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด ได้แก่ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ 
ด้านสถานภาพวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.54, S.D. = 0.43)  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่ าสุด คือ ด้านความคาดหวังต่อวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.51, S.D =0.43) ตามล าดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 2.1 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งหมด 5 ตัวแปร ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบค่าบ่งชี้การไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัวแปร (Multicollinearity) โดย
พิจารณาจาก 1) ค่าVariance Inflation Factor (VIF) ต้องมีค่าไม่มากกว่า 10 และ 2) ค่า Tolerance 
ไม่น้อยกว่า 0.100 ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019) 

 
 

30 

ตารางที่ 2  ค่าสถิติของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  
จากตารางที่  2  พบว่า ตัวแปรที่มี อิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหมด 5 ตัวแปร มีค่า
องค์ประกอบที่สูงเกินความเป็นจริง (VIF)  อยู่ระหว่าง 2.207 ถึง 2.845  มีค่าไม่มากกว่า 10  แสดงว่า ตัว
แปรทั้ง 5 ตัวแปรไม่มีปัญหาเกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัวแปร (Multicollinearity) และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมได้ (Tolerance)  อยู่ระหว่าง 0.352 ถึง 0.453 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจึง
สามารถน าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรสาเหตุวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) บรรยากาศ
การเรียนการสอน (X1, b = 0.228, t = 5.27) 2) การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (X5, b = 0.205, t 
= 4.53) 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3, b = 0.170, t = 3.54) 4) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
(X2, b = 0.137, t = 2.99)  และ 5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู (X4, b = 0.130 , 
t = 3.22) ตามล าดับ มี อิทธิพลทางตรงหรือส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ รูปแบบตามสมมุติฐาน 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์
เส้นทางด้วย  การทดสอบค่าสถิติทดสอบ t (t-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ รวมทั้งผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกั บข้อมูล          
เชิงประจักษแ์สดงดังภาพที่ 1 และตารางที ่3 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย t Sig. Tolerance VIF 
b β 

X1 .228 .251 5.27 .000 .453 2.207 
X2 .137 .155 2.99 .003 .382 2.620 
X3 .170 .191 3.54 .000 .352 2.845 
X4 .130 .159 3.22 .001 .423 2.366 
X5 .205 .219 4.53 .000 .438 2.283 

R = 0.830   R² = 0.688   F Change  = 134.27  Sig. F Change =0.000   Durbin-Watson =1.778 
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ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะ            

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์เส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพ

ครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาและผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามสมมุติฐาน 

 
ตัวแปรเหต ุ ตัวแปรผล R R2 Pij t Sig. 

X1    0.23 5.27 0.00 
X2    0.14 2.99 0.00 
X3 Attitude  0.83 0.69 0.17 3.54 0.00 

X4    0.13 3.22 0.00 
X5    0.20 4.53 0.00 

2 =0.000 , df =0 , p-value = 1.000 , RMSEA =0.000 

 
จากภาพที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศการเรียน

การสอนการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปฏิสัม พันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา และการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญมีอิทธิพลทางตรง
หรือส่งผลต่อตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ดังนี้ 0.23, 0.20, 
0.17, 0.14  และ 0.13 ตามล าดับ ทั้งนี้ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
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แปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 69  
 สรุปโดยภาพรวมพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี (2 =0.00, df =0 , p-value = 1.00 , RMSEA = 0.000) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีระดับเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ได้มีการเรียนรู้ รับรู้ มี
ความเข้าใจ และมีโอกาสได้เรียนรู้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและอาจประทับใจใน
บรรยากาศการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์และหรือคุณครูที่ เคยสอนนักศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษา จึงท าให้นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา มีระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับ
มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของแบลค และเพจ (Black and Page, 1958 cited in Saiyos, 1997) ที่ศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่ออาชีพครูของนักเรียนที่เรียนปีที่สองกับ ปีสุดท้ายพบว่า ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากประทับใจในลักษณะต่าง ๆ ของคุณครูที่เคยสอนมาและอาชีพครูเป็นอาชีพที่คอยดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมองนักเรียนเป็นลูกศิษย์ของตนเองเปรียบเหมือนลูกของตนเองมีความรู้สึกหวังดีต่อนักเรียน และ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ส่วน
ใหญ่ของคนเรานั้นเกิดขึ้น จากตัวแบบที่มีความใกล้ชิดเช่น ถ้าในโรงเรียนมีครูเป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อ
นักเรียน โดยนอกจากครูจะเป็นตัวแบบแล้วยังช่วยสอนให้นักเรียนเป็นทั้งตัวแบบและผู้เรียนที่มีคุณค่า มี
พฤติกรรมตามที่สังคมต้องการการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีนั้น ๆ ซึ่งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ท าหน้าที่สอนและ
อบรมนักศึกษานั้นเป็นทั้งตัวแบบที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาและเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนให้นักศึกษามี
ความรู้สึกนึกคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและอาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่เลือกศึกษาคณะครุศาสตร์เพราะ
ต้องการเป็นครูและชอบเป็นครู และเห็นว่าเป็นอาชีพที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติ อาชีพครูมีประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม ต้องการความเสียสละ และความอดทน เป็นวิชาชีพที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีเกียรติสูงใน
สังคม เป็นผู้รักษาและถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของชาติ เป็นที่นับถือของคนในสังคม 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอน 
การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามล าดับอภิปรายผลได้ดังนี้  

บรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า คณาจารย์คณะครุศาสตร์นอกจากจะสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายแล้วในแต่ละรายวิชา
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ต้องมีหน้าที่ปลูกฝังเจตคติวิชาชีพครูตั้งแต่เริ่มแรกในการเข้าศึกษาต่อ มุ่งเน้นให้
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นักศึกษาได้รับรู้ บทบาทความส าคัญของครูที่มีต่อสังคมแสดงให้เห็นว่า วิชาชีพครู มีเกียรติสูง   น่ายกย่อง ให้
ความรู้เกี่ยวกับรายได้ โอกาสในการด าเนินวิชาชีพให้ถูกต้อง  ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ท าในรูปแบบของการ
ปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เช่น 
กิจกรรมวันครู วันก่อตั้งสถาบัน เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับงานของครูไทย เช่น ชีวประวัติ 
ผลงาน วิธีการสอน ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกฝังเจตคติวิชาชีพครูและเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาครูในทุกชั้นปี   

 การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจาก บิดามารดา 
หรือผู้ปกครอง มีการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก ความใกล้ชิด เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือสนับสนุน ไว้วางใจกัน รับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย ประหยัด อดทน 
เสียสละ กตัญญู และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
เจตคติที่ดีต่อทุก ๆ เรื่องที่นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ เฮอร์ล็อค (Hurlock, 
1967)  ซึ่งพบว่า ผลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยวิธีประชาธิปไตย ให้ความรัก ความสนใจ และเห็นความส าคัญ
ของเด็ก จะท าให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเพ่ือนมาก เป็นมิตร ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ร่าเริง มีอารมณ์มั่นคง 
มีความคิดริเริ่ม พ่ึงตนเอง สามารถเผชิญชีวิตด้วยความมั่นใจและท าให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่มีความเชื่อ
ว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเราเกิดขึ้นจากตัวแบบ ซึ่งตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงจะมีผลต่อการเรียนรู้และการ
เกิดพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง ผู้ปกครอง คือ ตัวแบบที่มีความ
ใกล้ชิดกับนักศึกษา พฤติกรรมของผู้ปกครองจึงมีผลต่อนักศึกษา นั่นคือ ถ้าผู้ปกครองมีเจตคติวิชาชีพครูที่ดีก็
จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความ
ปรารถนาจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ของคณะครุ
ศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาต้องมีแรงจูงใจที่ศึกษาวิชาชีพครูอย่างตั้งใจ
นักศึกษาจึงต้องมีแรงจูงใจที่จะต้องพยายามท าให้ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ผลักดันให้นักศึกษาที่มีความต้องการประกอบอาชีพครู ต้องการมีสถานะที่สูงขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น มีความต้องการความส าเร็จสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์แมนส์ (Hermans, 1970) ที่กล่าวไว้ว่า
ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง พบว่า บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงด้วยและบุคคลนั้นค านึงถึง
เหตุการณ์ในอนาคตมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ าดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจึงส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูสูงตามไปด้วย  

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจากอาจารย์เป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดและด าเนินกิจกรรมการสอนในห้องเรียน อาจารย์เป็นผู้น าความคิดและเป็นผู้มี
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อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
พฤติกรรมของอาจารย์นั้นจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และมีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของผู้เรียนรวมทั้งมีเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อสังคม ปฏิสัมพันธ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
อาจารย์และนักศึกษามีการโต้ตอบและสื่อความหมายต่อกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการอธิบาย การ
ถามค าถาม การตอบค าถาม การซักถาม จะเห็นได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นส่วนที่ช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมากสอดคล้องกับแฟลนเดอร์ (Flanders, 1970) ได้ศึกษาปัญหา พฤติกรรม
การสอนที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ
ประสบผลส าเร็จ พบว่า ถ้าอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับนักศึกษาก็จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ปรับตัวให้กับนักศึกษา แต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ในทางลบก็จะท าให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจและเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ได้ รวมทั้งส่งผลต่อเจตคติในทางที่ดีด้วย เพราะฉะนั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาจึงส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครูส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจเป็นผลมาจาก 
อาจารย์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษา ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์และหรือครูแสดงออกย่อมมีอิทธิพลต่อนักศึกษา 
การให้ความรู้และการอบรมย่อมมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด การเป็นตัวแบบ ถ้าเป็นการกระท าที่ถูกต้องจะต้อง
ท าให้มีการคล้อยตาม อาจารย์ผู้เป็นตัวแบบจึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและดีงามเสมอ และครูอาจารย์
ควรเป็นบุคคลที่กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษ เพราะเด็กและเยาวชนต้องการแบบอย่าง การกระท า
ที่ถูกต้องดีงาม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตน อีกทั้งในปัจจุบันพฤติกรรมต่าง ๆ ของ เด็ก
จ านวนมากมักจะได้มาจากแบบอย่างที่มาจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือเพ่ือนบ้าน แบบอย่างบางประการ ที่
ได้มา จาก สื่อมวลชนอาจจะดี แต่ก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ ลอกเลียนมาเป็นไปในทางลบ เยาวชนที่ขาดความ
รักความอบอุ่น จากบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และไม่ได้แบบอย่างที่ดีงามจากครูอาจารย์มักจะปฏิบัติตัวไป
ในทางเสื่อมเสียตามที่ตนเองได้ตัดสินใจ ครูอาจารย์ควรมีการกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ครูอาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือสังคมได้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีจะ
เป็นเครื่องชักน าให้ผู้อ่ืนท าตาม การที่ผู้บังคับบัญชาจะน าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยตัวผู้บังคับบัญชาเอง
จะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเสียก่อน รวมถึงการสร้างศรัทธา ซึ่งความศรัทธาจะน ามาซึ่งขวัญ ก าลังใจ มี
ความรัก ความร่วมมือร่วมใจ หากผู้ ใต้บังคับบัญชามีความศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ต่องานที่ท า ต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน บุคคลนั้นก็จะท างานอย่างมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ร่วมมือประสานงาน
และป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งด้ ว ยความ เต็ ม ใจ  (National Institute for Development of Educational 
Administrators, 1998) เพราะฉะนั้น การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู  จึงเป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ค่าไคสแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและดัชนีค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
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โดยประมาณ (RMSEA) ที่มีค่าเท่ากับ 0.000 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์  GFI (Good of Fit) ที่มีค่าเท่ากับ 1.000 มีค่ามากกว่า 
0.90 ถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้จากค่าสถิติ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ถึงแม้ว่าตัวแปรทุกตัวแปรจะส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่อย่างไรก็
ตามผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมทั้งควรจะต้องมีแนวทางส่งเสริม คณาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าจะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ตาม เพราะ
การดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างใกล้ชิด จะช่วยท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีเจตคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพครู มีคุณธรรม มีจริยธรรมสูงขึ้นในทุก ๆ ด้านอีกด้วย โดยคณะครุศาสตร์ควรมีการพัฒนา
กิจกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางความคิด และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ที่เป็นการมุ่งเน้นที่การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาทั้งคณะหรือทั้งระบบมหาวิทยาลัยให้
เกิดความร้อยรัดกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความตระหนัก จิตส านึก ค่านิยม และรวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation) ในการด าเนินการพัฒนานักศึกษา
ทั้งระบบมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ชุมชนในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นฐาน  โดยอาจสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดท าคู่มือกิจกรรมส าหรับพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

2. ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติวิชาชีพครูนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 69 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น ามาศึกษาดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพิจารณาตัวแปรทีค่าดว่าจะส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มาศึกษาเพ่ิมเติม  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยว่ารูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มีความแตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของกระบวนการหล่อหลอมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ว่ามีอิทธิพลและกระบวนการอย่างไร ที่ท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีเจตคติวิชาชีพครูสูงขึ้น 
 5. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความแปรเปลี่ยนของเจตคติวิชาชีพครูว่า มีความแปรเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไปหรือระดับชั้นในแต่ละปีของนักศึกษาหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน 
สถานภาพ และวุฒิการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก  
ที่ดีขององค์การ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
และ 4) เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตจตุจักรและบางเขน จ านวน 
321 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอย แบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวุฒิการศึกษา 
มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 3) คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรงมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ 4) ความผูกพันต่อองค์การด้านความผูกพันเชิงอารมณ์           
ด้านความผูกพันเชิงการลงทุน และด้านความผูกพันเชิงหน้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี         
ขององค์การ 
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การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ   
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to compare organizational citizenship 

behavior by personal factors including gender, age, types of staff, average salary, job 
tenure, status and educational level, 2 )  to study human resource management affecting 
organizational citizenship behavior, 3 )  to study quality of work life affecting organizational 
citizenship behavior, and 4 )  to study organizational commitment affecting organizational 
citizenship behavior.  A sample of this study consisted of 321 personal at private universities 
and Rajabhat universities in Chatuchak district and Bangkhen. The research is tremens 
were the questionnaires asking for general information of the responders included as 
a sample staff of academic department and staff of support.  Data were collected via 
questionnaire and statistical analysis include percentage, mean, standard deviation,       
t-test, F-test and multiple regression analysis. 
 The research results found that 1) personal factors include type of staff, average 
salary and educational level affecting organizational citizenship behavior, 2) human resource 
management in terms of reward and motivation affecting organizational citizenship 
behavior, 3) quality of work life in terms of adequate and fair compensation, safe and healthy 
environment, constitutionalism in the work organization and social relevance affecting 
organizational citizenship behavior, and 4) organizational commitment in terms of affective 
commitment, continuance commitment and normative commitment affecting organizational 
citizenship behavior. 
 
Keywords  

Human Resource Management, Quality of Work Life, Organizational Commitment, 
Organizational Citizenship Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการด าเนินงานแต่ละองค์การไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ดึงดูด พัฒนา และธ ารงรักษาให้ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จสู่ความเป็นเลิศขององค์การ โดยผสมผสานความ
ต้องการ ความก้าวหน้า และพัฒนาเป้าหมายขององค์การ (Bowin & Harvey, 2001) มหาวิทยาลัยก็
เช่นเดียวกันต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการให้ดีนั้น ต้องนึกถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาที่
แก้ไขได้ โดยมหาวิทยาลัยเองควรแก้ไข แต่บางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องพยายามปรึกษาหลายฝ่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป (Ministry of University Affairs, 2001) มีบุคลากร 2 ประเภท คือ สายวิชาการ
และสายสนับสนุน  
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มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
คงอยู่กับองค์การต่อไป ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ด้าน คือ 1) จัดหาทรัพยากรมนุษย์ 2) ให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์  3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  4) ปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
(Ivancevich, 2001) คุณภาพชีวิตการท างาน มี 8 ด้าน คือ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ 3) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ขีด
ความสามารถของบุคคล 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 6) สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม 
8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Walton, 1975 cite in Aroonsawat, 2016) 
ความผูกพันต่อองค์การ มี 3 ด้าน คือ 1) เชิงอารมณ์ 2) เชิงการลงทุน 3) เชิงหน้าที่ (Allen and Meyer, 
1990 cite in Saenthamphol, 2015) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ มี 5 ด้าน คือ 1) ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 2) ส านึกในหน้าที่ 3) อดทนอดกลั้น 4) ค านึงถึงผู้อ่ืน  5) ให้ความร่วมมือ (Organ, 1988 
cite in Chaikidurajai, 2015a) เป็นต้น ซึ่งมีงานวิจัยหลายท่านที่สอดคล้อง ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Chaikidurajai, 2015a) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม (Chaikidurajai, 2017b) ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
(Chaikidurajai, 2017a) คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (Chaikidurajai, 2018) อิทธิพลของคุณลักษณะงานที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 
(Jongruk, Nanan and Yaviratch, 2014) คุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
เทศบาล ต าบลคลองหาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (Khesang, 
2016) เป็นต้น จึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน 
สถานภาพ และวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่  

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่ 
3. คุณภาพชีวิตในการท างาน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่ 
4. ความผูกพันต่อองค์การ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิการศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
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3. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
4. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน 
สถานภาพ และวุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แตกต่างกัน  

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
3. คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
4. ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 2. อาย ุ 3. ประเภทบุคลากร 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. อายุงาน 6. สถานภาพ 7. วุฒิการศึกษา  

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1. การจัดหาทรพัยากรมนุษย ์ 2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย ์
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 4. การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
Ivancevich (2001) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ  
2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยสง่เสริมสุขภาพ  
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ขีดความสามารถของบุคคล 
4. ความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน  
5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธก์ับบุคคลอื่น 
6. สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน 
7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม 
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธก์ับสังคมโดยตรง 
Walton (1975 cite in Aroonsawa, 2016) 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความผูกพันเชิงอารมณ์ 2. ความผูกพันเชิงการลงทุน 3. ความผูกพันเชิงหน้าที่ 
Allen and Meyer (1990 cite in Saenthamphol, 2015) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง
องค์การ  
1. การให้ความชว่ยเหลือผูอ้ื่น 
2. ความส านึกในหนา้ที ่
3. ความอดทนอดกลั้น 
4. การค านึงถึงผู้อื่น 
5. การให้ความรว่มมือ 
Organ (1988 cite in 
Chaikidurajai, 2015) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่

เขตจตุจักรและบางเขน จ านวน 1,618 คน (Information Higher Educational, 2018)  
กลุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดของ Taro Yamane (1967 cite in Yurarach, 2016) ความ

เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จ านวน 321 คน และหาสัดส่วนแต่ละสถาบัน โดยวิธีสุ่มแบบชั้น
ภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Wanitsupphawong, 2003) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถาบัน 
 

ชื่อสถาบัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 91 18 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 563 112 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 357 71 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 471 93 
มหาวิทยาลัยเกริก 136 27 

รวม 1,618 321 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (เลือกตอบ) 
ส่วนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (มาตรประมาณค่า) 
ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อม 

ที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ขีดความสามารถ
ของบุคคล ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ลักษณะงาน       
มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (มาตรประมาณค่า) 

ส่วนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การ คือ เชิงอารมณ์ เชิงการลงทุน เชิงหน้าที่ (มาตรประมาณค่า) 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ความ

ส านึกในหน้าที่ ความอดทนอดกลั้น การค านึงถึงผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือ (มาตรประมาณค่า) 
ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ปลายเปิด) 
แบบสอบถามอ้างอิงจากผู้วิจัยที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ้างอิงจาก Milumaieng (2014) คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน อ้างอิงจาก Urachun (2016) ความผูกพันต่อองค์การ อ้างอิงจาก Saenthamphol (2015) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อ้างอิงจาก Chaikidurajai (2015b) น าแบบสอบถามทดลอง
กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากข้อมูลที่ได้ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ครอนบัช (Cronbach, 1990) พบว่า โดยรวม 0.975 รายด้าน 
0.714-0.961 สรุป ระดับดีมากเป็นแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ น าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและขอข้อมูล 
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนและราชภัฏที่อยู่เขตจตุจักรและบางเขน เพ่ือแจก เก็บ ตรวจสอบ
แบบสอบถามเอง อัตราการตอบกลับร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนมาก เพศหญิงร้อยละ 65.1 อายุ 38–<53 ปีร้อยละ 47.3 
บุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ร้อยละ 54.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000–<30,000 บาทร้อยละ 42.7 
อายุงาน 1–<5 ปี ร้อยละ 30.2 สถานภาพโสดร้อยละ 58.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 42.1 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยรวม รายด้าน ระดับมาก ( x =3.63, S.D.=.658) การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ ( x =3.76, S.D.=.720) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ( x =3.62, S.D.=.698) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( x =3.61, S.D.=.740) การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์                    
( x =3.55, S.D.=.725)  

คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยรวม รายด้าน ระดับมาก ( x =3.60, S.D.=.599) การท างาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ( x =3.74, S.D.=.702) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ( x =3.72, S.D.=.694) สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน ( x =3.71, 
S.D.=.719) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ขีดความสามารถของบุคคล ( x =3.69, 
S.D.=.732) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ( x =3.63, S.D.=.707) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ
และปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ  ( x =3.62, S.D.=.664) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม 
( x =3.55, S.D.=.717) และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ( x =3.15, S.D.=.891) ระดับปาน
กลาง 

ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวม รายด้าน ระดับมาก ( x =3.84, S.D.=.707) เชิงอารมณ์    
( x =4.04, S.D.=.667) เชิงหน้าที่ ( x =3.81, S.D.=.801) เชิงการลงทุน ( x =3.66, S.D.=.926) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม รายด้าน ระดับมาก ( x =4.08, S.D. = .590) 
ค านึงถึงผู้อ่ืน ( x =4.13, S.D.=.658) ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ( x =4.11, S.D.=.657) ให้ความร่วมมือ            
( x =4.11, S.D.=.687) ส านึกในหน้าที่ (x =4.07, S.D. = .641) อดทนอดกลั้น (x =4.01, S.D.=.760)  

สมมติฐานข้อที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การแตกต่างกัน พบว่า  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับประเภทบุคลากร (อ./จนท.) 
 

ตัวแปร 
ประเภท
บุคลากร x  S.D. t p-value 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อ./จนท. 4.20/4.04 .767/.543 2.178/2.109 .000* 
2. ความส านึกในหน้าท่ี อ./จนท. 4.12/4.02 .709/.577 1.412/1.385 .006* 
3. ความอดทนอดกลั้น อ./จนท. 4.13/3.91 .775/.735 2.627/2.613 .508 
4. การค านึงถึงผู้อื่น อ./จนท. 4.19/4.07 .699/.619 1.557/1.539 .015* 
5. การให้ความร่วมมือ อ./จนท. 4.19/4.05 .717/.657 1.833/1.817 .022* 

สรุป อ./จนท. 4.17/4.02 .659/.518 2.246/2.196 .003* 
 
ประเภทบุคลากร ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ การให้

ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ความส านึกในหน้าที่ ความค านึงถึงผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาจารย์มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
มากกว่าเจ้าหน้าที่  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

ตัวแปร F p-value 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 3.246 .007* 
2. ความส านึกในหน้าท่ี 2.499 .031* 
3. ความอดทนอดกลั้น 3.104 .009* 
4. การค านึงถึงผู้อื่น 1.450 .206 
5. การให้ความร่วมมือ 2.570 .027* 
สรุปตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2.997 .012* 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ช่วยเหลือผู้อ่ืน ส านึกในหน้าที่ อดทนอดกลั้น ให้ความร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ผลต่างรายคู่ตามวิธีของ LSD ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน  
 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

N x  
ผลต่างของค่าเฉลี่ย [Mean Difference (I-J)] 

< 
15,000  

15,000–
<30,000  

30,000–
<45,000  

45,000–
<60,000  

60,000–
<75,000  

ต้ังแต่ 
75,000 

<15,000  43 4.14 -      
15,000–<30,000 137 4.00 -.14055 -     
30,000–<45,000 96 4.05 -.09239 .04816 -    
45,000–<60,000 21 4.31 .16921 .30977* .26161 -   
60,000–<75,000 17 4.46 .32047 .46103* .41287* .15126 -  
ตั้งแต ่75,000 7 4.30 .16445 .30501 .25685 -.00476 -.15602 - 

 
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 45,000 บาทลงมา มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การน้อยกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึนไป  
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับวุฒิการศึกษา  
 

ตัวแปร F p-value 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 2.595 .053 
2. ความส านึกในหน้าท่ี .767 .513 
3. ความอดทนอดกลั้น 5.098 .002* 
4. การค านึงถึงผู้อื่น 1.852 .138 
5. การให้ความร่วมมือ 2.337 .074 
สรุปตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2.881 .036* 

 
วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความ

อดทนอดกลั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ผลต่างรายคู่ตามวิธีของ LSD ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน  
 

วุฒิการศึกษา N x  
ผลต่างของค่าเฉลี่ย [Mean Difference (I-J)] 

<ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
<ปริญญาตร ี 13 3.86 -    
ปริญญาตร ี 135 4.01 .15362 -   
ปริญญาโท 133 4.12 .26383 .11021 -  
ปริญญาเอก 40 4.27 .41269* .25907* .14886 - 
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กลุ่มวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีลงมา มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การน้อยกว่ากลุ่มวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป  

สมมติฐานข้อที่ 2. พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การระดับมาก (R=.425) สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  ร้อยละ 18 (Adjusted R2=.178) คือ การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์  (p=.012,𝛽=.225)             
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธิ์การท านาย ร้อยละ 42.5 และปัจจัยอ่ืน ๆ ร้อยละ 
57.5 สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เขียนสมการถดถอย ดังนี้ 

 
OCB=2.738(ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย)+.225(การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์) 
Adjusted R Square = .178, R = .425, F = 70.196, p-value = .000 
 
สมมติฐานข้อที่ 3. พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การระดับมาก (R = .538) สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิต          
ในการท างาน ร้อยละ 29 (Adjusted R2 = .287) คือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (p =.000, 
𝛽= -.173) สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ (p = .012, 𝛽 = .157) สิทธิส่วน
บุคคลในสถานที่ท างาน (p =.000, 𝛽=.243) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม
โดยตรง (p = .000, 𝛽 = .268) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธิ์การท านาย   
ร้อยละ 53.8 และปัจจัยอ่ืน ๆ ร้อยละ 46.2 สรุป คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคล           
ในสถานที่ท างาน ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง มีผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เขียนสมการถดถอย ดังนี้ 

 
OCB=1.812(ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย) - .173(ค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมและ

เพียงพอ)+.157(สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ)+.243(สิทธิส่วนบุคคลใน
สถานที่ท างาน)+.268(ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง) 

Adjusted R Square = .287, R = .538, F = 130.032, p-value = .000 
 
สมมติฐานข้อที่ 4. พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การระดับมาก (R =.500) สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของความผูกพันต่อองค์การ   
ร้อยละ 25 (Adjusted R2 = .248) คือ ความผูกพันเชิงอารมณ์ (p = .000, 𝛽 =.626) ความผูกพันเชิง
การลงทุน (p = .000, 𝛽 = -.166) ความผูกพันเชิงหน้าที่  (p =.020, 𝛽 =.113) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธิ์การท านาย ร้อยละ 50 และปัจจัยอ่ืน ๆ ร้อยละ 50 สรุป ความผูกพัน
ต่อองค์การ ความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงการลงทุน และความผูกพันเชิงหน้าที่ มีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เขียนสมการถดถอย ดังนี้ 
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OCB=1.730(ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย)+.626(เชิงอารมณ์)-.166(เชิงการลงทุน)+.113(เชิงหน้าที่)  
Adjusted R Square = .248, R = .500, F = 106.560, p-value = .000 
 
ส่วนที่ 7 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พบว่า ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ         

ร้อยละ 34.78 อ่ืน ๆ ร้อยละ 21.74 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ร้อยละ 13.04 
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความผูกพันเชิงอารมณ์ร้อยละ 8.7  
 
อภิปรายผล 

ประเภทบุคลากร พบว่า อาจารย์มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่า
เจ้าหน้าที่ อาจมาจากอาจารย์รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโท ส่วนเจ้าหน้าที่รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรี ดังนั้นอาจารย์ผ่านการฝึกฝนพัฒนาจากการศึกษามากกว่าเจ้าหน้าที่ โดยอาจารย์เป็นสาย
หลัก เจ้าหน้าที่เป็นสายสนับสนุนจะขาดส่วนใดไปไม่ได้ ซึ่งอาจารย์มักมีโอกาสได้ฝึกอบรมทางวิชาการ 
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อน ามาปรับใช้ในการสอนมากกว่าเจ้าหน้าที่ และอาจารย์มี
ภาระงานที่หลากหลายตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) มากกว่าเจ้าหน้าที่ ท าให้อาจารย์มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ความส านึกในหน้าที่ การค านึงถึงผู้อ่ืน การให้ความ
ร่วมมือมากกว่า สอดคล้องกับ Jongruk, Nanan and Yaviratch (2014) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 45,000 บาทลงมา อาจมาจากผู้ที่
มีรายได้เยอะ มีภาระงานมากกว่า ท าให้ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูง ท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้าน
การให้ความร่วมมือมากกว่า สอดคล้องกับ Chaikidurajai (2017a)  

วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีวุฒิการศึกษายิ่งสูงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การยิ่ง
มาก อาจมาจากผู้ที่จบวุฒิการศึกษายิ่งสูงต้องผ่านความยากล าบากในการเรียน การศึกษามากยิ่งขึ้น
กว่าจะส าเร็จได้ ท าให้ผู้จบวุฒิการศึกษายิ่งสูงยิ่งมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความ
อดทนอดกลั้นที่มากกว่าผู้จบวุฒิการศึกษาน้อยกว่า สอดคล้องกับ Chaikidurajai (2017a)  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ อาจมาจากบุคลากรมองว่า
มหาวิทยาลัยมีการจูงใจที่หลากหลาย เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ (เป็นเงิน/ไม่ใช่เงิน) และมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมชัดเจน เป็นธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
ประกาศอย่างเปิดเผย เป็นทางการ รวมถึงระเบียบวินัย บทลงโทษ ขั้นตอน เกณฑ์ วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ Chaikidurajai (2017b)  

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ บุคลากรอาจเห็นว่าค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพถีบตัว
สูงขึ้นมากในปัจจุบัน ท าให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอมีความจ าเป็นให้ด ารงอยู่ได้จึงท างานให้องค์การ
อย่างเต็มที่ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ อาจมาจากบุคลากรได้รับ
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อุปกรณ์ในการท างาน การป้องกันภัยอย่างเพียงพอพร้อมการอบรม รวมถึงบริเวณสถานที่ท างาน และ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ รู้สึกปลอดภัยในการท างาน และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ
ครั้ง ท าให้บุคลากรพร้อมท างานให้กับองค์การได้อย่างเต็มก าลัง ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน 
อาจมาจากบุคลากรมีส่วนร่วมป้องกัน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของตนเองและผู้อ่ืนเป็น
ความลับอย่างเหมาะสม และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนด้วย ท าให้มีความสบายใจที่
จะท าให้กับองค์การ และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง บุคลากรอาจ
รู้สึกว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นได้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย สังคม รวมไปถึงประเทศชาติ ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองค์การ
ของตนที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพ่ิมมากขึ้น 
สอดคล้องกับ Chaikidurajai (2015b) และ Khesang (2016) 

ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพันเชิงอารมณ์ อาจมาจากบุคลากรผูกพัน รู้สึกเป็น
สมาชิกองค์การ ยอมรับนโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรม แนวปฏิบัติ เต็มใจอยู่กับองค์การนาน ๆ ย่อม
อุทิศตนทุ่มเทให้องค์การ ท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพ่ิมขึ้น ด้านความผูกพัน            
เชิงการลงทุน ตัวแปรนี้เป็นเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากองค์การ ถ้าบุคลากรได้รับอย่าง
เพียงพอที่อยู่ได้ก็ยังผูกพันต่อองค์การพร้อมที่จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อไป 
ด้านความผูกพันเชิงหน้าที่ อาจมาจากบุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ต้องตอบแทน
บุญคุณโดยการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อุดมการณ์ ค่านิยม ท าให้
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ Chaikidurajai (2015b) และ 
Jongruk, Nanan and Yaviratch (2014) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1.1 ผู้บริหารองค์การควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติ รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น ด้านความส านึกในหน้าที่ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น และด้านการให้ความร่วมมือ 

1.2 ผู้บริหารองค์การควรเพิ่มช่องทางในเรื่องรายได้ของบุคลากร เช่น การจัดท าหน่วย
ธุรกิจ หรือศูนย์ หรือสถาบันทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรต่าง ๆ การเป็นที่ปรึกษาให้กับ
องค์การภายนอก การได้รับทุนวิจัยภายนอกองค์การ หรือหลักสูตรพิเศษรับคนท างานที่ต้องการมา Update 
ตัวเองด้วยความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการหา Connection 
เพ่ือหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งส่วนรายได้ หรือก าไรให้กับผู้เกี่ยวข้อง เป็นการเพ่ิมรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ค่าตอบแทนเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน 

1.3 ผู้บริหารองค์การควรให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง และโอกาสเติบโตในสาย                   
การปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ วุฒิการศึกษาของบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน  

1.4 ผู้บริหารองค์การควรจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานกรณีบุคลากรที่มีผลการท างานดีเด่น โดยการให้รางวัล ยกย่องชมเชยแก่บุคลากร  
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1.5 ผู้บริหารองค์การควรเพ่ิมสวัสดิการให้บุคลากร เช่น ประกันสุขภาพกลุ่มโดยเพ่ิมค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/วัน/ครั้ง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วย โครงการอาหารธงฟ้าราคาถูก เป็นต้น 

1.6 ผู้บริหารองค์การควรท าการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานให้อยู่  
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และท าการส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจากบุคลากรว่าองค์การควรจัด
สถานที่ในการท างานอย่างไรที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยให้กับบุคลากร อย่างน้อยปีละครั้ง 

1.7 ผู้บริหารองค์การควรมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และชั้นความลับของข้อมูล 
1.8 ผู้บริหารองค์การควรจัดกิจกรรมสาธารณะ หรือภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ ทั้งทางตรงและอ้อมโดยสนับสนุนงบประมาณท ากิจกรรม เพ่ือให้บุคลากร
ได้ร่วมท าประโยชน์ให้สังคม และกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจที่มีส่วนร่วมงานในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.9 ผู้บริหารองค์การควรมอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้บุคลากร ค านึงถึงความ         
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงาน ได้รับการยกย่องและยอมรับสภาพการปฏิบัติงาน        
ในองค์การ ให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ ยอมรับนโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรม แนวปฏิบัติ
ขององค์การ อยากและเต็มใจอยู่กับองค์การนาน ๆ ย่อมที่จะอุทิศตนทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ 

1.10 ผู้บริหารองค์การควรดูแลค่าตอบแทนของบุคลากรให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่
สูงขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การในรูปของสวัสดิการ เพ่ือช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายท าให้บุคลากรรู้สึกดีกับองค์การ พร้อมจะทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ 

1.11 ผู้บริหารองค์การควรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความรู้สึกที่จะท าเพ่ือมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุผลตามอุดมการณ์ เป้าหมาย หรือค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ราชภัฏ สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่อยู่

ในเขต จังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน  
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เช่น ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่อไป 
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Chaikidurajai, P. (2015a). patc ̌hai thi ̄ mī phon to ̜̄ phrưttikamka ̄n pen sama ̄chik thi ̄ 
di ̄ kho ̜̄ng ʻongka ̄n læ prasitthipha ̄p nai ka ̄n patibat nga ̄n kho ̜̄ng 
bukkhala ̄ko ̜̄n nai klum ʻutsa ̄hakam [Factors influencing organizational 
citizenship behaviors and performance efficiency of employess in electrical]. 
Bangkok: Sripatum University.  

Chaikidurajai, P. (2015b). Factors affecting organizational citizenship behavior and 
performance efficiency of staff in industry group. International Journal of 
Management, Business, and Economics. 2(3), 111-130. 

Chaikidurajai, P. (2017a). The impact of compensation on organizational citizenship behavior of 
employees in electrical, electronics and telecommunications industry group in 
Thailand. International Journal of Management, Business, and Economics. 4(3), 
67-80. 

Chaikidurajai, P. (2017b). The impact of human resource practices on organizational citizenship 
behavior of employees in electrical, electronics and telecommunications industry group 
in Thailand. International Journal of Management, Business, and Economics. 4(1), 
109-124. 

Chaikidurajai, P. (2018). Quality of work life affecting organizational commitment of 
employees in electrical, electronics and telecommunications industry group 
in Thailand. International Journal of Management, Business, and 
Economics. 5(2), 81-91. 

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychology testing. 5th ed. New York: Harper Collins. 
Information Higher Educational. (2018). rāingān čhamnūan bukkhalākō̜n pīkānsưksā 
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sathāban praphēt bukkhalākō̜n læ phēt [Personnel report for academic year 2017, 
1st semester, classified by type of institution, institution name, personnel type and 
gender]. Retrieved from 
http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=4. 

Ivancevich, J. M. (2001). Human resource management. 8th ed. New York: McGraw-Hill, Inc. 
Jongruk, T., Nanan, K. and Yaviratch, N. (2014). ʻitthiphon khō̜ng khunnalaksana ngān thī 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ                   
3) เปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 
15101 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วย
กิจกรรมพหุปัญญา จ านวน 7 แผน  แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ    
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2)  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา ผ่าน
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 50  
 3)  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
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ค าส าคัญ 
 กิจกรรมพหุปัญญา ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to compare students’ English reading ability, 
2) to study the students’ English writing ability and 3) to compare their attitude towards 
English before and after being taught through multiple intelligences activities. The samples 
were 40 Prathom Suksa 5 students who enrolled in Fundamental English course (English 
15101) in the second semester of the academic year 2017 at Anubaan Chiang Rai School, 
Mueang District, Chaing Rai Province.  The research instruments consisted of 7 lesson plans 
using multiple intelligences activities, English reading test, English writing ability evaluation 
form and an English learning attitude test.  The data obtained were analyzed for mean, 
standard deviation and percentage. 
 The findings of this study were as follows;  
 1) After using multiple intelligences activities, students’ English reading ability 
increased.  
 2) After learning through the multiple intelligences activities, students’ English writing 
ability passed the pre-set criteria of 50 percent.   
 3)  The students’ learning attitude towards English increased after learning through 
the multiple intelligences activities. 
 
Keywords 
 Multiple Intelligences activities, English reading ability, English writing ability, 
Attitude towards English 
 
ความส าคัญของปัญหา 

Ministry of Education (2012) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร จึงก าหนดให้การสอนภาษาอังกฤษ เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ต้องจัดให้มีการเรียนตลอด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร การ
สร้างบรรยากาศและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างทักษะที่จ าเป็นและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะพัฒนา
ไปสู่การ ศึกษาข้ันต่อ ๆ ไปหรือในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
การมุ่งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนอันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แม้ว่า
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กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามา
นานแล้ว แต่ผู้เรียนก็ยังมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพียงความหมายระดับพ้ืนผิว ไม่
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือความเข้าใจในบทอ่านได้ อีกทั้ง ผู้เรียนขาดความสนใจในการอ่านเพราะมีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์น้อย ขาดแรงกระตุ้น สื่อและเทคนิคการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ฉะนั้น ผู้สอนและ
วิธีการสอนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาการอ่านของผู้เรียน ที่จะต้องมีความน่าสนใจ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  

นอกจากทักษะการอ่านแล้ว การเขียนก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน ในการเรียนภาษา 
ผู้เรียนจ าเป็นต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก หรือส่งต่อข้อความออกมาด้วยการเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร นับว่าเป็นทักษะที่ยากส าหรับผู้สอนที่จะสอนผู้เรียนให้สามารถเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
ออกมาให้ดีได้ เพราะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การใช้ค าศัพท์ สอดคล้องกับ 
Tanasuwan (1993) ที่กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะที่ซับซ้อนและไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้อง
ฝึกฝน เพ่ือจะสื่อความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา ต้องใช้ความรู้และสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้
ความคิดที่ตั้งไว้ไม่เพียงแต่ปรากฏเป็นตัวหนังสือ แต่ยังสื่อความหมายให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ และ 
Adipattaranan (2001) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการสอน เนื่องจากเป็น
ทักษะที่ยากที่สุด ยิ่งหากเป็นการเขียนในภาษาอังกฤษก็จะต้องอาศัยความรู้หลายขั้นตอน ไม่ว่าจะ
เป็นการรวบรวมความคิด การเลือกสรรถ้อยค าถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ผู้เรียน
จ าเป็นต้องได้รับการสอนจากครู และฝึกฝนเป็นประจ า จึงจะสามารถพัฒนาการเขียนของตนได้ 

นอกจากนี้ สาเหตุส าคัญอีกประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก็คือ เจตคติต่อการ
เรียน ซึ่ง Leontiev (1981) ได้ให้หลักการไว้ว่า เจตคติต่อการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน และการที่ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน อาจมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมที่ไม่สนอง
ต่อความต้องการและไม่เป็นที่น่าสนใจ ฉะนั้น เจตคติจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อแนวความคิดและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อพฤติกรรมและมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ในด้านจิตวิทยาการเรียนการสอนได้ยอมรับว่าในการสอนของครูนั้น ต้องมุ่งสร้างให้ผู้เรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อรายวิชา ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนมองเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของเนื้อหารายวิชาที่เรียนและเอาใจใส่ต่อวิชาที่เรียนนั้นมากข้ึน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ครูผู้สอนควรมี
ความรู้ ความตั้งใจศึกษาหาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของเด็กที่ชอบการเคลื่อนไหว 
ไม่ชอบอยู่นิ่ง ยินดีรับและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ สนใจในจังหวะ เสียงเพลง 
สามารถเลียนเสียงได้โดยไม่กระดากอาย กล้าที่จะลองใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิด เพราะเด็กจะไม่รู้ตัวว่ า
ก าลังใช้ภาษาอยู่  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ความว่า ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรเป็นกิจกรรมที่น าเอาธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก แล้วสอดแทรก
เนื้อหาเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน ไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายหรือกังวลในการแสดงออก  
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จากสภาพปัญหาข้างต้น จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษา 
อังกฤษทั้งในทักษะการอ่านและเขียน โดยศึกษาผลการศึกษาที่นักสอนภาษาได้หาวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้กิจกรรมพหุปัญญา (Multiple Intelligences 
Activities) ซึ่งอิงตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ที่คิดค้นโดย Howard Gardner อาจารย์ด้านจิตวิทยา 
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ กิจกรรมพหุปัญญา เป็นรูปแบบการใช้เทคนิคกระบวนการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ผู้สอนจะเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน มีการ
ส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่เดิมของผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้นและเกิดการเรียนรู้ใหม่อย่างเต็มที่  เพราะมนุษย์
มิได้มีสติปัญญาหรือความฉลาดเพียงหนึ่งหรือสองด้านเท่านั้น แต่มีอยู่ 8 ด้าน ดังที่ Gardner (1999) 
กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ว่าปัญญาทั้ง 8 ด้าน 
มีดังต่อไปนี้ 1) ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 2) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – 
Mathematical Intelligence)  คือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การคิดเชิง
นามธรรม รวมถึงการคิดทีเ่ป็นเหตุเป็นผล 3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) 
คือ ความสามารถด้านศิลปะ การเห็นราย ละเอียดเป็นภาพ การสร้างสรรค์งาน การแก้ปัญหาในมโน
ภาพ รวมถึงความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี  4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily 
– Kinesthetic Intelligence)  คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
5) ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในด้านการรับรู้เสียงและจังหวะของ
ดนตรี 6) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเข้าใจและเคารพในผู้อ่ืนด้วย 7) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) คือ การเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง ความสามารถในการ
พิจารณาไตร่ตรอง และ 8) ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalistic Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม การจ าแนกแยกแยะและจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังจากการ
เรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 2.  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร หลังจาก
การใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 3.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังจากการใช้
กิจกรรมพหุปัญญา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 2)  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้
กิจกรรมพหุปัญญา 
 3)  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้กิจกรรมพหุปัญญา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล

เชียงราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ที่ก าลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 15101    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 305 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภท คือ   
1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบส ารวจกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบตามกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาแบบพหุปัญญา และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา    
 1.1)  แบบส ารวจกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบ (Learning Styles) ตามกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาแบบพหุปัญญา เป็นแบบสอบถามที่ปรับมาจาก The Connell Multiple Intelligence 
Questionnaire for Children เพ่ือทราบถึงรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละคนชื่นชอบ หรือสนใจเป็น
พิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้ 

 1.2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา รวม 7 แผน มีข้ันตอน ดังนี้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  (Warm-up Activity) 
ผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและเตรียมพร้อมส าหรับบทเรียนใหม่ (Brain 

Gym) โดยเริ่มจากการร้องเพลงพร้อมท่าทางประกอบจังหวะ การเล่นเกมเพ่ือทบทวนความรู้เดิมใน
เรื่องของค าศัพท์ เช่น เกมแสดงท่าทางเพ่ือใบ้ค า เกมเก้าอ้ีแลกเปลี่ยน เกมส่งลูกโป่ง เป็นต้น กิจกรรม
เหล่านี้ช่วยท าให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้น ผ่อนคลาย ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ 

ขั้นก่อนการอ่าน  (Pre-Reading) 
ผู้สอนจะให้นักเรียนได้เห็นรูปภาพ อุปกรณ์ หรือสื่อของจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

อ่าน รวมไปถึงการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ที่จะใช้ในบทอ่าน โดยใช้บัตรภาพ บัตรค า โปรแกรมน าเสนอ  
PowerPoint คลิปวิดีโอจาก YouTube หรือจาก Learning Site ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่จากหลากหลายวิธีการ จากนั้น ผู้เรียนจะฝึกออกเสียงค าศัพท์เพ่ือเป็นการฝึกภาษา และให้
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ผู้เรียนเล่นเกมเกี่ยวกับค าศัพท์ที่สอนไป เพ่ือช่วยให้จดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น อาทิ เกมกระดานบอกค าศัพท์ 
(Slap the Board / Fly Swatter) เกมทายใจไขความจริง (Truth or Lie) เกม Find Someone Who…. 
เกมบิงโกค าศัพท์ เกมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตชื่อ Kahoot และเกมจิ๊กซอว์ภาพปริศนา เป็นต้น หลังจาก
นั้น ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจด้านค าศัพท์ เพื่อจะสามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในขั้นก่อนการอ่านนี้ เป็นการส่งเสริมพหุปัญญาด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ 
ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้เรียน 

ขั้นระหว่างการอ่าน  (While-Reading) 
ก่อนเริ่มการอ่าน ผู้เรียนจะได้ทบทวนค าศัพท์โดยการท่องบท Vocabulary 

Chants / Spelling Chants และกิจกรรมลิ้นพันกัน (Tongue Twister) อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน
ออกเสียงได้ดี ได้ถูกต้อง และกล้าออกเสียงมากขึ้น จากนั้น ผู้เรียนจะได้อ่านบทอ่าน ซึ่งการจัดกิจกรรม
การอ่านนั้น มีหลากหลายวิธี ทั้งการอ่านออกเสียงแบบกลุ่มเล็กหรือแบบคู่ (Group Reading) เพ่ือเป็น
การฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะการท างานร่วมกันควบคู่ไป การอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล เช่น การอ่าน
แบบลูกโซ่ (Chain Reading) การอ่านออกเสียงแบบการอ่านซ้ า หรือ Echo Reading ผู้สอนจะถาม 
Guiding Question เกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่านก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มอ่าน และในระหว่างการอ่านนั้น ผู้สอน
จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการอ่านออกเสียงของผู้เรียนด้วย 

ขั้นหลังการอ่าน  (Post-Reading) 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเกี่ยวกับบทอ่านในจุดยังไม่เข้าใจ จากนั้น

ผู้เรียนร่วมกันตอบค าถามน า (Guiding Question) เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง โดย
ผู้สอนจะใช้เกมช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามแข่งขันกันตอบค าถามจากบทอ่าน ซึ่งช่วยเร้าให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มอยากช่วยกันคิด ร่วมกันตอบค าถาม เป็นผลให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น หลังจากนั้น 
ผู้สอนอาจมีการอธิบายเพ่ิมเติมไปในเรื่องของหลักไวยากรณ์ที่มีอยู่ในเนื้อเรื่อง และผู้เรียนจะได้ท า
แบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในบทอ่าน หรือเขียนผังมโนทัศน์ (Mind mapping) 
เพ่ือเป็นตัวช่วยในการเขียนบรรยายสั้น ๆ จ านวน 3 - 5 ประโยคในขั้นการเขียนต่อไป อันเป็น
กระบวนการพัฒนาพหุปัญญาด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านเข้าใจตนเอง 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ   
  2.1)  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ เป็นบทอ่านสั้น ๆ มีความยากง่ายใกล้เคียงกับในแผนการสอน ซึ่งสร้างตามหลักการ
ของ  Bloom’s Taxonomy (Bloom, 1956) เพ่ือวัดความสามารถในการอ่านระดับความรู้และความ
เข้าใจ ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลปรากฏว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 20 ข้อนั้น มีข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.2 จ านวน 3 ข้อ และมีข้อสอบที่
มีค่าความยากง่ายที่ไม่อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 จ านวน 2 ข้อ 
  2.2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบประเมินการ
เขียนบรรยายสั้น ๆ เป็นประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ประมาณ 4 – 5 ประโยค ตามหัวข้อที่
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ก าหนดให้ในทุกแผนการสอน เกณฑ์การประเมินปรับจากของ Harris และ McCann (1994) ซึ่งจะ
พิจารณาในด้านข้อมูล สามารถสื่อสารได้ ค าศัพท์ การสะกดค า และไวยากรณ์ถูกต้อง เนื้อหาน่าสนใจ 
ส าหรับระดับคุณภาพของความสามารถในการเขียน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ  Bureau of Academic 
Affairs and Educational Standards (2011) โดยผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 โดยผู้วิจัยน า
แบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดูความเหมาะสมก่อนใช้ 
  2.3)  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ความรู้สึก ความเข้าใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ศึกษา
แนวทาง การวัดของ Rensis (1932) เป็นแนวทางในการสร้างค าถาม โดยแบ่งระดับของความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย รู้สึกเฉย ๆ หรือไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งการประเมินระดับคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพของเจตคติของ Srisa-ard 
(2011) เพ่ือแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญส าหรับการ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
ยากง่าย (p) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม 
พหุปัญญา    

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลัง
การใช้กิจกรรมพหุปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อแสดงในรายละเอียดพบว่า 
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการใช้กิจกรรมพหุปัญญา  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 คิดเป็นร้อยละ 37.88 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ไม่

การทดสอบ 
ค่าเฉลี่ย 

(เต็ม 20 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

t p-value 

ก่อนเรียน 7.58 1.66 37.88 ไม่ผา่น 
-32.3834 0.000* 

หลังเรียน 15.68 1.85 78.38 ผ่าน 
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ผ่าน  ในขณะที่คะแนนความสามารถในการอ่านหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.68  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85  คิดเป็นร้อยละ 78.38 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   

2.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุ
ปัญญา ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 50 และอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
ตารางที่ 2  ผลความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 

 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาในแผนการสอนทั้งหมด 7 แผน เท่ากับ 5.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.08  คิดเป็นร้อยละ 53.39 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนได้คะแนนการเขียนรวมเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ ในแต่ละครั้ง จนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 50 

 
3.  เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม           

พหุปัญญา 
 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 

 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาเท่ากับ 2.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่ง
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาแล้วค่าเฉลี่ย

การเขียน 
คร้ังท่ี 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 10) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ระดับ 

คุณภาพ 
การตัดสินตามเกณฑ ์

(ร้อยละ 50) 
1 3.83 1.60 38.25 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
2 4.25 1.20 42.50 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
3 4.33 1.00 43.25 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
4 4.90 0.90 49.00 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
5 5.58 0.90 55.75 ผ่าน ผ่าน 
6 6.78 1.00 67.75 พอใช้ ผ่าน 
7 7.73 1.00 77.25 ด ี ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.34 1.08 53.39 ผ่าน ผ่าน 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ก่อนเรียน 2.62 0.58 ปานกลาง 
หลังเรียน 4.04 0.56 ดี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เพ่ิมขึ้น มีค่าเท่ากับ 4.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับคุณภาพดี  สรุปได้ว่า
นักเรียนมีเจตคติดีขึ้นหลังการเรียน  
 
อภิปรายผล 
 1.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม           
พหุปัญญา สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญานั้น มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความถนัด ความต้องการของ
ผู้เรียน และตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งในขั้นตอนก่อนการอ่านไป
จนถึงขั้นหลังการอ่านมีการบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมพหุปัญญาในแต่ละด้าน เช่น พหุปัญญาด้าน
ภาษา ซึ่งเป็นด้านที่เด่นที่สุดส าหรับการอ่าน สามารถบูรณาการให้เข้ากับหลากหลายกิจกรรม โดย
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจากการเรียนรู้ค าศัพท์ ฝึกพูด ฝึกออกเสียงประโยค ฝึกอ่านเนื้อเรื่องผ่าน
กิจกรรมการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบลูกโซ่ (Chain Reading) การอ่านแบบกลุ่ม (Group 
Reading) พบว่า ในระหว่างกิจกรรมนี้ ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย สนุกกับการอ่านร่วมกับเพ่ือน ๆ ซึ่ง
ในเกือบทุกขั้นตอน ผู้เรียนได้ท างานเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ อันเป็นการพัฒนาในพหุ
ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และพหุปัญญาด้านเข้าใจตนเอง อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้รับการกระตุ้นการ
สังเกต การอ่านออกเสียงค าศัพท์ผ่านการดูรูปภาพ สื่อของจริง และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ในส่วนของพหุปัญญาด้านดนตรีนั้น ผู้สอนได้มีการเปิดเพลงและ
ให้ผู้เรียนร้องเพลง การท่องบท (Chants) และการอ่านกลุ่มค าที่สัมผัสอักษร (Tongue Twisters) 
เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน รวมไปถึงการเล่มเกมต่าง ๆ ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้มี
การเคลื่อนไหวร่างกาย อันเป็นการพัฒนาพหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้ฝึกอ่านซ้ าด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้างต้น จนพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเองให้ดีขึ้นได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1999) เกี่ยวกับสติปัญญาว่าสามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมพูนได้ 
หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเน้นการจัดกิจกรรมหรือกลวิธีในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามารถได้หลายวิธี และเกิดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงปัญญาในหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน   
 ประการที่สอง กิจกรรมพหุปัญญาส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกล้าที่จะดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาใช้ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่วิตกกังวล 
ท าให้สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
สมมุติฐานที่ 5 (The Affective Filter Hypothesis) ของ Krashen and Terrell (1988) ที่กล่าวว่า 
นักเรียนที่ไม่มีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลน้อย ย่อมท าให้รู้สึกเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาที่
สองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 2.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ประการแรก กิจกรรมพหุปัญญาช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับการอ่าน กล่าวคือ พหุปัญญาด้านภาษาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
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ความสามารถของตน โดยการฝึกใช้ค าและประโยคเพ่ือเขียนบรรยายให้ผู้อ่านรับข้อมูลในสิ่งที่ตน
ต้องการสื่อถึงพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการในงานเขียนของตน 
โดยอาศัยการสังเกตจากตัวอย่าง (Scaffolding) ที่ผู้สอนให้เป็นแนวทางในการเขียน พหุปัญญาด้าน
การเข้าใจตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านการเขียนของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้พฤติกรรมจากบุคคลอ่ืน ท าให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความคิดในแง่ต่าง ๆ ได้จากประสบการณ์จริงของตัวเอง สอดคล้องกับ Greenhawk (1997) ที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของการจัดการศึกษา โดยใช้แนวคิดพหุปัญญา ว่าช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของ
ตนเองและของคนอ่ืน ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของตน ช่วยให้กล้าท างานที่ยากและ
ช่วยให้เรียนได้ดีขึ้น เพราะเกิดการจดจ า ไม่ลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ได้ฝึกปัญญาหลาย ๆ ด้าน  
 ประการที่สอง บทบาทผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ช่วยส่งผลให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถด้านการเขียน จากการสังเกตในช่วงแรกของการทดลอง ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีระดับความสามารถในการเขียนค่อนข้างต่ า เนื่องด้วยการเรียนในระดับชั้นที่ผู้เรียนผ่านมาจะ
เน้นทักษะการฟังและการพูดเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้เรียนมีความกังวลใจและขาดความเชื่อมั่นในการ
เขียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยกับผู้เรียนอย่างเป็นกันเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย มีการให้ก าลังใจ การเสริมแรงทางบวก รวมถึงมีการชมเชยเมื่อผู้เรียนสามารถท าได้ดีและให้
รางวัลเพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจในการเขียนต่อไป สอดคล้องกับผลการทดลองที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
พัฒนาการในการเขียนดีขึ้น สามารถสร้างงานเขียนได้ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ เป็นที่น่าพอใจ 
 3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา สามารถ
อภิปรายได้ในประเด็นต่อไปนี้ 

กิจกรรมพหุปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด โดยผู้สอนจะไม่บังคับให้
ผู้เรียนแสดงออกทางภาษา แต่เป็นกระตุ้นให้ผลิตภาษาโดยใช้ศักยภาพในตัวเอง ท าให้ผู้เรียนไม่เครียด 
ส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  สอดคล้องกับที่ Krashen and Terrell 
(1988) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนแสดงออกทางภาษา โดยผู้สอนควรให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ตนพร้อมและต้องการผลิตภาษาด้วยตนเอง แล้วค่อยเริ่มข้ันตอนการฝึก ช่วยให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือ
ต่อการท ากิจกรรมและก่อให้เกิดเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน นอกจากนี้ กิจกรรมพหุปัญญายังช่วยให้
บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้า
แสดงออก ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการประเมินผล เพราะสิ่งที่ต้องการพัฒนาจะถูกสอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียน อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองในที่สุด  

จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพหุปัญญาท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการตอบแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งก่อนและหลัง
เรียน พิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมมีความหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และ
รู้สึกชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้สอนควรส ารวจพหุปัญญาของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือรู้จัก
สติปัญญาของผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาในด้านที่ขาดได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ผู้สอนควรส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการ
วางแผนเนื้อหาและหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 

1.3 ผู้สอนควรสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.4 การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมพหุปัญญาจ าเป็นจะต้องจัดเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคนิคการสอนแบบ
พหุปัญญา นอกเหนือจากการอ่านและการเขียน เช่น การฟังและการพูด ในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น 

2.2 ควรประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายนอกเหนือจากการ
สังเกตเท่านั้น 

2.3 ควรจัดกิจกรรมพหุปัญญาโดยบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้ากับ
กลุ่มสาระอ่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

2.4 ควรน าเอาเทคนิควิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาไปทดลองใช้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขลุ่ยบ้านลาว  2) อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ประเมินผลการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น า
ชุมชนและเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนบางไส้ไก่ที่ยังคงยึดอาชีพผลิตขลุ่ย          
บ้านลาว ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ครอบครัว ด าเนินการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน  
 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการส่งเสริมด้านการตลาด
ในการท าขลุ่ยซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 5 ครอบครัว ปัญหาที่พบ คือ ชุมชนขาดผู้น าที่ เข้มแข็ง  
ขาดแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน มีเวลาไม่ตรงกัน และขาดความสามัคคี ชุมชนต้องการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนการอบรม มีความ 
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พึงพอใจต่อการอบรมระดับมาก มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ และมีการจัดตั้ง
กลุ่มในชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 
ค าส าคญั  
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมการตลาดการ
อนุรักษ ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the problems and needs of the 
community related to the use of information and communication technology skill to 
enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo flute local wisdom, 2) workshop 
on skill in using information and communication technology to enhance marketing and 
conservation of local wisdom, and 3) evaluate the result of workshop on skill in using 
information and communication technology to enhance marketing and conservation of 
local wisdom. Our sample was a community leader and local wisdom owner who lived in 
the Bang Sai Kai community (Thonburi in Bangkok) and still occupied the production of 
Lao’s flute. We conducted this work for 5 families with the relevant documents and 
research, interviews, group discussions and workshops on skills in using information and 
communication technology to enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo 
flute local wisdom. 

 The result of research that Bang Sai Kai community needs public help to 
promote the marketing of flute production, which currently has only five families. The 
problems come from not only the lack of strong leader, motivation to work together, and 
harmonic but also time’s mismatching. Accordingly, such community desires to learn how 
to use information and communication technology for online selling, product 
development, and conservation of local wisdom. In addition to the study, our workshop 
on skill presented that the participants had better skill in using information and 
communication technology than before. They were satisfied in training are high level, 
enable to earn more money from online product sales, and establish their community 
groups to enhance marketing and conservation of Ban Lao bamboo flute local wisdom. 

 
Keywords 
 Information and Communication Technology, Participation of the Community, 
Marketing Conservation, Ban Lao Bamboo Flute local Wisdom 
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ความส าคัญของปัญหา 
                “หมู่บ้านลาว” หรือ “ชุมชนบางไส้ไก่” มีชื่อเสียงในการท าแคนและขลุ่ยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  
ในอดีตท ากันทั้งหมู่บ้าน ระยะหลังการท าแคนได้ลดน้อยและหายไปในที่สุด ส่วนการท าขลุ่ยยังขึ้นชื่อ
และเป็นที่นิยมของท้องตลาด จะเรียกขลุ่ยที่ผลิตจากหมู่บ้านนี้ว่า “ขลุ่ยบ้านลาว” ถือว่าเป็นขลุ่ยชั้นดี
มีคุณภาพและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี ขลุ่ยบ้านลาวมีชื่อเสียงในเรื่องของลวดลาย
ศิลปะบนตัวขลุ่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปัจจุบันครอบครัวท าขลุ่ยได้ลดน้อยลงอาจเป็นผลมา
จากการจ าหน่ายขลุ่ยในท้องตลาดมีความนิยมลดลง และชุมชนไม่มีการวางแผนทางการตลาดหรือ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป (Mekhum, 1997) จึงเป็นปัญหาที่ ส่งผลกระทบต่อ 
ค่าครองชีพของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากชาติ
ตะวันตกเข้ามามาก โดยเฉพาะความนิยมในเรื่องของคนตรีสากลเข้ ามามีบทบาทกับเยาวชนท าให้
เยาวชนไม่ให้ความสนใจกับดนตรีไทย การปลูกฝังจิตส านึกของคนไทยที่มีต่อดนตรีไทยเริ่มลดน้อยลง
จนท าให้ผู้ที่เล่นดนตรีไทยมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ศิลปะการสร้างลวดลายบนขลุ่ยบ้านลาว ใช้ตะกั่ว
หลอมเหลวเทราดลงบนผิวไม้รวกที่น ามาท าขลุ่ยซึ่งได้เลิกท าเพราะสารตะกั่วก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ 
ขลุ่ยในปัจจุบันจะผลิตจากไฟเบอร์ แต่มีชาวต่างชาติบางคนมาติดต่อเพื่อสั่งท าขลุ่ยเป็นพิเศษเพราะ
ชอบในงานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวก าลังเลือนหายไป ในที่สุดอาจจะเหลือไว้เพียงแค่
ความทรงจ าหรือเพียงแค่ชื่อของชุมชนเท่านั้น ถ้าไม่มีผู้สืบทอดก็จะท าให้สูญหายไป ดังนั้น หากน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งการขายสินค้าผ่าน
หน้าร้านในแบบดั้งเดิมและการขายผ่านออนไลน์และส่งข้อมูลให้ถึงลูกค้าได้มากที่สุด ปัจจุบันการใช้
โทรศัพท์มือถือและเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการตลาด หรือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ถ้าสามารถสั่งซื้อขลุ่ยบ้านลาวผ่านระบบออนไลน์ได้จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะต่างประเทศที่มีความสนใจศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีก
ทางหนึ่ง และปัจจัยส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นแนวคิดที่คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
วางแผนหารูปแบบแนวทาง วิธีการและกิจกรรมในการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ สรุปความคิดเห็น 
ก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุ่ม ของชุมชน ร่วม
ตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการด าเนินการหลัก 5 ประการ คือ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน การเข้าถึงสารสนเทศและ
ความรู้ของคนในชุมชน การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และการเชื่อมโยงนโยบายและ
กิจกรรมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Seenuankaew, 1997) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Saleewong & Iam-Khong (2017) ที่พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสินค้าชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) 
ชุมชนผู้ผลิตสินค้าชุมชน (OTOP Community)  2) การมีส่วนร่วมของสังคม (Participation)   3) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn & Share) 4) การผสมผสาน (Integration) และ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) จากประเด็นดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าการมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
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สมรรถนะของชุมชน คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ย   บ้านลาว 
ไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสาน
ไว้ให้อยู่คู่ชุมชนเขตธนบุรี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวเป็นอย่างไร 
 2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวตามความต้องการของชุมชนมีอะไรบ้าง 
 3. ผลการประเมินการฝึกอบรมและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 2. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวตามความต้องการของชุมชน 
 3. เพื่อประเมินการฝึกอบรมและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
            ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวตามความต้องการของชุมชน 
            ระยะที่ 3 ประเมินการฝึกอบรมและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชนและเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นชาวบ้าน
ในชุมชนบางไส้ไก่ที่ยังคงยึดอาชีพผลิตขลุ่ยบ้านลาว ตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ครอบครัว คือ นายชลิต มาริศรี นางพรรณธิภา 
พุทธรักษ์ นายสุนัย กลิ่นบุปผา นางเพิ่มสุข สอนวิทย์ และนางนิตยา รู้เจียมสิน   
 วิธีการศึกษา 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ดังนี ้
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            1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนขลุ่ยบ้านลาวโดยการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานชั้นรองต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพท าขลุ่ยในชุมชน จ านวน 5 ครอบครัว 
 2. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มระดมสมอง โดยขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนในการประสาน
กับแต่ละครอบครัว เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว และ
พิจารณาแนวทางการร่วมมือในการศึกษาจัดท าฐานข้อมูลเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            3. น าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบเนื้อหาการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว  
 ระยะที่ 2 การศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวตามความต้องการของชุมชน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของกิจการผลิตขลุ่ยบ้านลาว ใน
ชุมชนบางไส้ไก่ ตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 ครอบครัว และบุตรหลาน ซึ่งเข้าร่วมอบรมโดยความสมัครใจ รวม 13 คน   

 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
  1. คู่มือการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ได้แก่ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การสร้างสตูดิโอถ่ายภาพอย่างง่าย 
หลักการตั้งร้านค้าบนเฟซบุ๊ก (facebook) และไลน์ (Line) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้บาร์โค้ด  
(Bar code) และคิวอารโ์ค้ด (QR Code)                     
 2. แบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม ได้แก่ หนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
อบรม หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่  
 2. นัดหมายผู้เข้าอบรม จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องมือต่าง ๆ 
 3. ก่อนการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมท าแบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 4. จัดการอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1063 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังสิ้นสุดการอบรมให้ผู้เข้าอบรมท าแบบประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว
และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมอบรม 
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 5. อบรมเพิ่มเติมแบบเข้มให้กับ นางสาววรรณิษา โคมปิ่น เป็นบุตรหลานของคนในชุมชน
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบเว็บไซต์กลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขลุ่ยบ้านลาว 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลการฝึกอบรมและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว โดยการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
            1. เปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เข้าอบรมก่อนและ
หลังการอบรม 
            2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว  
            3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีประธานชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการส่งเสริม
การตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวที่สอดคล้องกับทรัพยากรและขีดความสามารถ
ของชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค จนสามารถน าไปสู่การน าข้อสรุปที่ได้
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 ชุมชนบางไส้ไก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน (Mekhum, 1997) เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่
สมัยกรุงธนบุรี บรรพบุรุษของชุมชนบางไส้ไก่เป็นชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์ เมื่อสมัยกรุง
ธนบุรี พ.ศ. 2321 ในสมัยนั้นได้เกิดกบฏขึ้นทางเวียงจันทน์  พระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงแต่งตั้งให้สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อครั้งยังด ารงต าแหน่งเป็นทหารเอกของพระองค์ยกทัพไปปราบปราม
กบฏที่เวียงจันทน์และได้กวาดต้อนชาวลาวอพยพมาอยู่ที่กรุงธนบุรีด้วยและให้ชาวลาวเหล่านั้นตั้งหลักปัก
ฐานอยู่ในสวนติดกับคลองสาวไก่ เพื่อจะได้ท ามาค้าขายและประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสะดวก 
พุทธศาสนิกชนชาวลาวร่วมใจกันสร้างวัดเพื่อไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญกุศลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ ตั้งชื่อว่า “วัดลาว” ต่อมาได้ใช้ชื่อว่า “วัดบางไส้ไก่” ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่า 
“หมู่บ้านลาว” หรือ “ชุมชนบางไส้ไก่” ซึ่งมีชื่อเสียงในการท าแคนและขลุ่ยซึ่งท ากันมาทั้งหมู่บ้านตั้งแต่
บรรพบุรุษ ระยะหลังการท าแคนได้ลดน้อยและหายไปในที่สุด ส่วนการท าขลุ่ยยังขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของ
ท้องตลาด จะเรียกขลุ่ยที่ผลิตจากหมู่บ้านนี้ว่า “ขลุ่ยบ้านลาว” ถือว่าเป็นขลุ่ยชั้นดีมีคุณภาพและมีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี  การท าขลุ่ยบ้านลาวเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้รวกให้ได้ขนาดแล้วน าไป
สร้างลายด้วยการใช้ตะกั่วหลอมเหลวแล้วเทราดลงบนผิวไม้รวกที่น ามาท าขลุ่ย ลายที่ปรากฏบนขลุ่ยนั้นจะ
สามารถก าหนดได้ตามความช านาญของผู้เท โดยการใช้ข้อมือและจังหวะในการเท ซึ่งถือเป็นศิลปะแขนง
หนึ่งที่ท าให้ขลุ่ยบ้านลาวมีชื่อเสียงในเรื่องของลวดลายศิลปะบนตัวขลุ่ย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนั้น
จะน ามาเจาะรูปิดลิ้นท าให้เกิดเสียงมาตรฐาน จึงส าเร็จขั้นตอนตามขบวนการท าขลุ่ย ปัจจุบันครอบครัวที่
ท าขลุ่ยลดน้อยลง เหลือเพียง 5 ครอบครัว คือ 1) นายชลิต มาริศรี ใช้ชื่อกิจการ ขลุ่ยชลิตไม้รวก    2) นาย
สุนัย กลิ่นบุปผา ใช้ชื่อกิจการขลุ่ยลุงจรินทร์ 3) นางพรรณธิภา พุทธรักษ์  ใช้ชื่อกิจการขลุ่ยมงคล  4) นาง
เพิ่มสุข สอนวิทย์ ใช้ช่ือกิจการขลุ่ยประสงค ์และ 5) นางนิตยา รู้เจียมสิน ใชช้ื่อกิจการขลุ่ยบ้านลาวป้านิด 
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            ขลุ่ยที่ชุมชนบางไส้ไก่ผลิตมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1) ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยขนาดเล็กที่ใช้ในวง
ดนตรีไทย 2) ขลุ่ยเคียงออหรือขลุ่ยกรวด ให้เสียงต่ ากว่าขลุ่ยหลิบ ส่วนใหญ่ใช้เล่นเพลงลูกทุ่งทั่วไป  
3) ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยที่คนส่วนใหญ่รู้จักใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 4) ขลุ่ยรองออ ใช้เล่นในวง
ปี่พาทย์มอญ ให้เสียงหวาน 5) ขลุ่ยอู้ จะมีแค่ 6 รูโน้ต ต่างจากขลุ่ยทั่วไปที่มี 7 รู เพื่อไม่ให้เสียงไปแข่งกับ
ขลุ่ยประเภทอื่น ขลุ่ยอู้มีไว้เพื่อใช้เป็นเสียงเบส 

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
1. การสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น       

ในการด าเนินงานของกลุ่มแต่การจะให้คนท างานรวมกันเป็นกลุ่มได้จ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้คนมา
ท างานเป็นกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้ความพยายามในการหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ 

2. การสร้างผู้น า ชุมชนบางไส้ไก่มักมอบภาระหน้าที่ให้กับประธานกลุ่มฯ เป็นผู้ด าเนินการ
เกือบทุกเรื่อง จ าเป็นต้องฝึกให้สมาชิกมีความเป็นผู้น า กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอตนเอง  
            3. เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในชุมชนมีเวลาที่ว่างไม่พร้อมกัน ท าให้มีปัญหา        
ในการท ากิจกรรมกลุ่มฯ ดังนั้นการที่จะให้สมาชิกกลุ่มฯ มาท ากิจกรรมร่วมกันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก 
จ าเป็นจะต้องใช้เทคนิควิธีการหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน   
            4. ความสามัคคีในชุมชน ชุมชนไม่เห็นความส าคัญในการรวมตัวกัน เกิดจากรูปแบบในการ
ท าขลุ่ยและราคาจ าหน่ายขลุ่ยของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน ความไม่ไว้วางใจที่มีต่อกัน และ
การมุ่งท าธุรกิจโดยไม่ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น การตัดราคาในการจัดจ าหน่ายขลุ่ย 
            5. ชุมชนดั้งเดิมมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้าน
ลาว ซึ่งทีมนักวจิัยด าเนินการถอดความรูแ้ละบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อน ามาเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ต่อไป 
       ผลการศึกษายังพบว่า ชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ควรด าเนินการประสานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในการส่งเสริมด้านการตลาด
โดยใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ เช่น เว็บจ าหน่ายสินค้า OTOP เป็นช่องทางในการส่งเสริมการตลาด
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน เพื่อให้มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายได้อย่างยั่งยืน ดีกว่าการสร้าง
เว็บไซต์ขึ้นมาใช้เองซึ่งในระยะยาวจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรในการดูแล และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

2. ผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว มีผู้เข้าอบรมโดยสมัครใจ 13 คน 
อายุสูงสุด 64 ปี อายุต่ าสุด 24 ปี อายุเฉลี่ย 53.23 ปี  
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวก่อนและหลังการอบรม 
 

การประเมิน คะแนนเต็ม X  S.D.  S.D.D t Sig. (1-tailed) 
ก่อนการอบรม 20 6.00 4.56 

3.15 2.03 5.59* 0.0001 
หลังการอบรม 20 9.15 4.47 

 

D -- 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คะแนนหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านวิทยากร 4.64 0.20 มากที่สุด 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 5.00 1.04 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.46 1.00 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.46 0.98 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.69 0.99 มากที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.54 0.95 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.69 0.95 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.58 0.10 มากที่สุด 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.69 0.83 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.54 0.80 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.62 0.79 มากที่สุด 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.46 0.74 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.51 1.34 มาก 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.56 0.65 มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.46 0.44 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.31 0.08 มาก 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.38 0.49 มาก 
2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.31 0.46 มาก 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.23 0.42 มาก 

เฉลี่ย 4.26 0.52 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
       3. ประเมินผลการฝึกอบรมและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว  
            หลังจากการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทีมวิจัยได้ติดตามผลการฝึกอบรมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ผลสรุป ดังนี ้
 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
อนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 

X  
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 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ในระดับมาก 
          3. ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีประธานกลุ่ม และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
การตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว ดังนี ้
                 3.1 มีการจัดตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงานกลุ่มฯ โดยมอบหมายให้นายชลิต มาริศรี 
เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย และนางสาววรรณิษา โคมปิ่น เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ประจ ากลุ่ม 
                 3.2 มีข้อตกลงจัดท าเว็บไซต์กลางของชุมชนขลุ่ยบ้านลาวเป็นศูนย์กลางรวบรวมลิงค์
เว็บไซต์ของแต่ละครอบครัว เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ราคาขาย
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันค่อนข้างมาก  
             3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ขลุ่ยบ้านลาว ชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจสินค้า OTOP เต็มรูปแบบ 
              3.4 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยการใช้บาร์โค๊ดและคิวอาร์โค้ดเพื่อลิงค์ฐานข้อมูลในการ
ให้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขลุ่ยบ้านลาว ชนิด ราคา และเป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  
                3.5 ชุมชนต้องการสถานที่ในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่รวบรวมภูมิปัญญาและ
ของดีในท้องถิ่น และมีการจัดท าสื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องได้รับความ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
                3.6 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค พบว่า จุดแข็ง คือ ชุมชนมีวิถี
ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีชื่อเสียงและโดดเด่น จุดอ่อน คือ ภูมิทัศน์ภายในชุมชนเป็น
ชุมชนแออัดยังไม่น่าประทับใจ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้า
ไปให้ความช่วยเหลือ โอกาส คือ ชุมชนสามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
อุปสรรค คือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
      ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ  
             ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งแต่เดิมยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดความร่วมมือ มีการพัฒนาเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
            ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ  
             ชุมชนมีความเข้าใจการท างานระบบกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ และกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ชัดเจนกว่าเดิม และถือปฏิบัติร่วมกัน รู้จักวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ชุมชน รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในลักษณะกลุ่มฯ ท าให้สมาชิกได้พัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกมากขึ้น  
 
อภิปรายผล 
 การจะพัฒนาชุมชนขลุ่ยบ้านลาว ผู้สนับสนุนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนา คือ หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม ฝ่ายและแผนกต่าง ๆ โดยเฉพาะส านักงาน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันท างานเชิงบูรณาการ กล่าวคือ ท างานร่วมกัน 
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แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงานก็ต่างท ากันไปโดยขาดการประสานงานกัน จากการลงพื้นที่พบว่า 
ก ารท า งาน ร่ วม กั น ใน ชุ ม ชน มี ค่ อ น ข้ า งน้ อ ย  ยั ง เป็ น รู ป แ บ บ ต่ า งค น ต่ า งท าซึ่ งจ ะมี 
ผลตามมา คือ ขาดความร่วมมือ ขาดพลังในการต่อรอง Chantarasombat (1997) กล่าวไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมเป็นวิธีการ (Participation as a mean) เป็นการน าเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่วางไว้ก่อนแล้ว และการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมาย (Participation 
as a end) คือ การมุ่งให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสามัคคีจนท า
ให้เกิดการพึ่งตนเองได้ในที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Rassameevisava, Tiantong & Muankid 
(2018) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมนั้นจะท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักในบทบาทของตนเอง โดยมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการวางแผนและขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าวิธีปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนหน่วยงาน นอกจากนั้นชุมชนจะต้องมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรของตน ซึ่ง Wasko & Faraj (2000) ได้อธิบายว่าการจัดการ
ความรู้เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ การจัดการความรู้ คือ การค้นพบ การแลกเปลี่ยน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ ในความรู้ที่กระจ่างชัดโดยผู้เชี่ยวชาญหรือการน า
ความรู้ที่อยู่ในคน เช่น ประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนกัน การพัฒนาชุมชนขลุ่ยบ้านลาวให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ก็คือ วิถีทางที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาการส่งเสริม
การตลาด ชุมชนขลุ่ยบ้านลาวนอกจากจะผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้ว ชุมชนยัง
สามารถรวมตัวกันเป็นผู้รับช่วงการผลิตขลุ่ยให้โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือท าให้ชุมชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
การตลาด ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ของหน่วยงานราชการหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ต่าง ๆ ผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะในการอบรมได้มีการจัดท าคู่มือการ
อบรมที่ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้การให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการตั้งร้านค้าบนเฟซบุ๊ก (facebook) และไลน์ (Line) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กลุ่มผู้เข้าอบรมมี
พื้นฐานการใช้อยู่แล้ว อีกทั้งจากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 
(Electronic Transactions Development Agency (Public Organization), 2015) จัดโดยส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ  ETDA คนไทยนิยมใช้เฟซบุ๊กบ่อยที่สุด ถึง 92.1% เป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน (ปี 2556-2558)  อันดับ 2 คือ ไลน์ คนไทยมีแนวโน้มซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ข้อมูลว่าเคยซื้อของผ่านทางออนไลน์ 64.9% การซื้อของออนไลน์เกิดจากการได้รับข้อมูล
รีวิวทางอินเทอร์เน็ตและการอ่านความเห็นของผู้เคยใช้สินค้า สอดคล้องกับผลวิจัยของต่างประเทศที่
พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างต้องให้ความส าคัญกับการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ 
เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (Moertini & Criswanto, 2012) 
นอกจากนี้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้บาร์โค้ด (Bar code) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท าให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาของขลุ่ยบ้านลาวสามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
Saengthong (2010) ได้อธิบายไว้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
ส่งผลต่อการดึงดูดผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์  ดังนั้นรัฐต้องพัฒนานโยบายเพื่อการ
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สนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการฝึกอบรมให้ชุมชน และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม 
รัฐบาลควรจะให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวที่ดูแลชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการ
ท างานที่สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 
          1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1) ชุมชนควรปรับปรุงปัจจัยการผลิตขลุ่ยให้มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชน 
              2) ควรอนุรักษ์และส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจดลิขสิทธิ์ของลวดลาย
บนขลุ่ยเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
              3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคราชการ เอกชน และชุมชนในการต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตขลุ่ยในลักษณะอื่นหรือผลิตของที่ระลึกจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตขลุ่ย 
เช่น การท าขลุ่ยจิ๋วเป็นของที่ระลึก ท าพวงกุญแจขลุ่ยเล็ก ๆ จากเศษไม้รวกที่เหลือในการท าขลุ่ย 
จัดท าบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงผ้าบรรจุขลุ่ยพร้อมเอกสารข้อมูลหรือขั้นตอนการสอนเป่าขลุ่ย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ซื้อและเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว 
          2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
              1) ท าการวิจัยเฉพาะด้านรูปแบบกลยุทธ์การตลาดขลุ่ยบ้านลาว ให้ครอบคลุมปัจจัย
การตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย 
              2) ด าเนินการวิจัยในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนขลุ่ยบ้านลาว โดยศึกษาทั้ง
เครือข่ายความร่วมมือในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศต่อยอดผลิตภัณฑ์ขลุ่ยบ้านลาวสู่
สินค้า OTOP และสู่ตลาดต่างประเทศ 
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[An apply of information technology with the management of product 
community for sustainable economic]. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University Thai Issue Humanities, Social Sciences and Arts. 10(3),  
1355-2371. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้   1) เพ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการ
ท าอาหารสุขภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร 2) เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานความรู้ที่
สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพบนเว็บที่รองรับกับอุปกรณ์มือถือ และ 3) เพ่ือพัฒนาระบบฐานความรู้
ที่สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานระบบซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้ใช้งานทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมความต้องการสารสนเทศของ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 3) แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ สถิติที่ใช้งานวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ พบว่า 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นมากที่สุด 
รองลงมาคือต้องการเว็บที่สามารถวิเคราะห์เมนูอาหารว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่ และรองลงมา
คือ ต้องการเว็บที่รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารสุขภาพ  2) การวิเคราะห์
และออกแบบระบบฐานความรู้ที่สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพบนเว็บที่รองรับกับอุปกรณ์มือถือ โดย
ใช้แผนภาพกระแสข้อมูลโดยใช้รูปแบบมาตรฐานของ Gane & Sarson และเขียนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์แบบ Crow’s Foot 3) การพัฒนาระบบฐานความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL และใช้ภาษา PHP, Bootstrap 
Framework และ Google Map API พัฒนาระบบและติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu การ
ท างานของระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก 
คือ ส าหรับผู้ใช้งานระบบจะสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ การเลือกสรรวัตถุดิบ 
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การเตรียมวัตถุดิบ การค้นหาแหล่งผลิตวัตถุดิบ การท าอาหารสุขภาพการส่งเสริมการขายและการ
จัดส่ง และการวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร ส่วนที่สองของระบบส าหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น สามารถ
จัดการเพ่ิมแก้ไขและลบข้อมูลในส่วนแรก นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและ
ประเมินความพึงพอใจระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 1) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 
พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.42, S.D. = 0.52) 2) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจระบบจากผู้ใช้งาน 400 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการประเมินพบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = 0.57) ดังนั้นจากผลการ
ประเมินทั้ งสองข้อแสดงว่าระบบฐานความรู้ เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพที่ พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดี และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
ค าส าคัญ 
 ระบบฐานความรู้ อาหารสุขภาพ การท าอาหาร 
  

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study restaurant entrepreneurs’ information needs 
related to health food cooking, 2) analyse and design an online knowledge base system 
compatible with Smartphone devices in order to support health food cooking, 3) develop 
a knowledge base system to support health food cooking. The sample group for the study 
consisted of 400 people, including restaurant entrepreneurs and general users in 
Kamphaeng Phet Province. Research instruments used in the study were, 1) interviews to 
collect data on restaurant entrepreneurs’ information needs, 2) questionnaires on system 
performance, completed by experts in system development, and 3) questionnaires on 
system users’ satisfaction with the database as per the support it provided in health food 
cooking. Statistics were expressed as frequency, percentage, mean, and standard deviation.  
 The findings revealed the following: Firstly, regarding information needs in 
support of health food cooking, general users expressed that their highest need for the 
website was searching for cooking materials within the area of Kamphaeng Phet Province. 
The second highest need for the website was analysis health foods. The lowest priority 
need was the collection providing a list of informative websites on health foods. The 
study’s next findings were related to the design and development of a knowledge base 
system compatible with a Smartphone operating system in order to support health food 
cooking. The Gane and Sarson data-flow diagram and the Crow’s Foot diagram were 
shown to be applicable toward identifying relations between sets of information. The 
development of a knowledge base system to support health food cooking could be 
conducted using MySQL, PHP language, Bootstrap framework, and Google Map API to 
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launch the system on an Ubuntu operating platform. The system operation was 
developed to support its two major user groups. The first part of the system supports 
system users’ search for knowledge on health foods, raw material selection and 
preparation, raw material distribution and delivery, health food cooking, and delivery and 
sales promotion, including a component that conducts food menu color scheme analysis. 
The second part of the system supports system administrators’ managing the system and 
maintaining up-to-date information. During system development, the knowledge base was 
evaluated as follows: 1) Five experts reported that the effectiveness of the system was 
excellent (x̅= 4.42, S.D. = 0.52) and 2) 400 general users in Kamphaeng Phet Province 
reported on their experience, indicating highest overall satisfaction (x̅= 4.40, S.D. = 0.57). 
This shows that the knowledge base system for supporting health food cooking developed 
in this study was effective and most importantly, consistent with user needs. 
 
Keywords 
 Knowledge base system, Health Food, Cooking         
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากอดีต มีพฤติกรรมการบริโภคที่เร่งรีบและไม่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ นิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ าตาลสูง รวมทั้งบริโภค
ผักผลไม้ในปริมาณที่น้อยเกินไป พฤติกรรมดังกล่าวนี้ล้วนส่งกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว สังเกตได้จาก
สถิติปี 2552 พบว่า คนไทยป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง
และหัวใจ ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง ในปริมาณสูงถึงร้อยละ 73 สาเหตุ
หรือปัจจัยเสี่ยงของโรคดังกล่าวมักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยเองเช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
การสูบบุหรี่ การขาดการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด ภาวการณ์เครียด เป็นต้น 
ซึ่งหากเราสามารถลด หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากถึง 80% (Thai Health Promotion Foundation, 2018) 
 ผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีความส าคัญต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยรักษาสมดุล
ของร่างกาย และช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะน าให้บริโภคผักผลไม้
อย่างน้อยวันละ 400-600 กรัม (Thai Health Promotion Foundation, 2016) แต่ปัจจุบันเหตุผลหนึ่งที่
ท าให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้น้อยลง เพราะประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากกว่าการ
ปรุงประกอบอาหารเองในครัวเรือน เน้นสะดวก ประหยัดเวลาและอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า จึงท าให้
ปริมาณการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ น้อยลง และอีกเหตุผล ก็คือ ความไม่ปลอดภัย
ของผักผลไม้ที่อาจมีสารพิษปนเปื้อน  
 แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ ส านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (ส านัก 5) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาย         
ในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
แหล่งให้บริการอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถ
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เข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างสะดวกในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งได้
บริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้สนใจร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับส านัก 5 จัดท า
โครงการ พัฒนาโรงอาหารเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขึ้น 
เพ่ือเป็นต้นแบบแหล่งให้บริการอาหารเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัยและเพ่ือรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
รับประทานอาหารสุขภาพมากขึ้น จากโครงการดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้กระบวนทัศน์ที่เป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงอาหารเพ่ือสุขภาพในมหาวิทยาลัย และค้นพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการท าอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผู้ประกอบร้านอาหาร คือ ผู้ท าอาหารบางคนเกิดความสับสนในการจ าแนกเมนูอาหารว่าอาหารเมนูใด
เป็นอาหารสุขภาพ เนื่องจากวัตถุดิบในการท าอาหารเป็นอาหารหลายกลุ่มโซนสีปนกัน และผู้ท าอาหารไม่
ทราบแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหารสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่อาศัยอยู่ และขาดช่องทางในการ
ติดต่อสั่งซื้อ จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาเครื่องมือคือระบบฐานความรู้บนเว็บ
เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพขึ้น เพ่ือช่วยให้ความรู้และส่งเสริมการท าอาหารสุขภาพกับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้สนใจทั่วไปให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและช่วยแก้ปัญหาได้ 
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบฐานความรู้ส าหรับจัดการงานก่อสร้าง ที่เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้วิศวกร
ที่ยังขาดประสบการณ์และไม่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาในการก่อสร้างสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น ค้นหาความรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว (Boonmee, 2005) 
 ระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพที่พัฒนาประกอบด้วยสองส่วนดังนี้          
ส่วนแรกเป็นการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร วิธีท าเมนูอาหารสุขภาพ 
รวมถึง มีระบบช่วยวิเคราะห์เมนูอาหารว่าเป็นกลุ่มอาหารโซนสีใด และหากต้องการรับประทานเมนู
ดังกล่าวควรปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงหรือวัตถุดิบอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้ท าอาหารไม่สับสนในการจ าแนก
เมนูอาหารตามโซนสีและสามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพได้หลากหลายขึ้น ส่วนที่สองเป็นระบบ
สืบค้นแหล่งผลิตวัตถุดิบ เช่น แหล่งผักอินทรีย์ แหล่งผลไม้ปลอดสาร ในรูปแบบพิกัดบนแผนที่ซึ่งจะ
ท าให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งผลิตได้ถูกต้องและเพ่ิมช่องทางส าหรับติดต่อเจ้าของแหล่งผลิตผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารหรือผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์กได้ทันที ผู้วิจัยคาดหวังว่าระบบฐานความรู้บนเว็บเพ่ือ
สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพนี้จะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบร้านอาหาร 
ประชาชนผู้ที่สนใจท าอาหารสุขภาพ หันมาสนใจการท าอาหารสุขภาพและดูแลสุขภาพตนเอง ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความต้องการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเป็นอย่างไร 

2. ระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ มีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร  
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2. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานความรู้ที่สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ บนเว็บที่
รองรับกับอุปกรณ์มือถือ  

3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา  ประกอบด้วยการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้ใช้งานระบบซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ใช้งาน

ทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน 11 อ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารบางส่วนและเป็นผู้ใช้งาน

ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร การสุ่มตัวอย่างอาศัยความสะดวก (Convenient Sampling) 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างแน่ชัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณด้วยสูตร Cochran (1953) ที่มีระดับค่าความเชื่อมั่น 95% โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 0.05 

  สูตร     n =  
𝑃(1−𝑃)(𝑍)2

𝑒2   

  เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  P แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด 
   P=0.5) 
  Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ก าหนดไว้ทีระดับ
   ความเชื่อมั่น 95%, Z มีค่าเท่ากับ 1.96 
  e แทน  ค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (e=0.05) 
  โดยค่า P ต้องก าหนดไม่ต่ ากว่า 50% ของขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงจะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ 
(Siljaru, 2008) 

  จากการแทนค่า 𝑛 =
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

0.052        = 384.16  ≅  384    

กลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้งานที่ค านวณได้ เท่ากับ 384 คน แต่เพ่ือความสะดวกในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่าน
เกณฑ์ตามที ่เงื่อนไขก าหนดคือไม่น้อยกว่า 384 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
2.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง แบบสอบถามที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ดังนี้ 

2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง  เพ่ือใช้สัมภาษณ์ ความต้องการ
สารสนเทศของผู้ประกอบการร้านอาหาร 

2.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 
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2.1.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 

2.2 ระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ที่พัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์ที่
รองรับกับอุปกรณ์มือถือ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับเทคโนโลยี 
Google Map API โดยใช้งานระบบบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการสารสนเทศในการท าอาหารสุขภาพ

จากผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมแหล่งผลิตวัตถุดิบในเขตจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้วิธี          

ลงพื้นที่เพ่ือเก็บพิกัดด้วย GPS ของแหล่งผลิต  
3.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพ 
3.4 ด าเนินการวิเคราะห์และสร้างกฎส าหรับวิเคราะห์เมนูอาหารสุขภาพ ร่วมกับผู้ร่วม

วิจัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 
3.5 หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งหมายถึงอาจารย์ นักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ     
และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

3.6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การใช้งานระบบฐานความรู้บนเว็บเพ่ือสนับสนุนการ
ท าอาหารสุขภาพให้กับผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้งาน 
    การศึกษาความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้งาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผลที่ได้พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่
ต้องการเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ต้องการเว็บที่สามารถวิเคราะห์เมนูอาหารว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม่ และรองลงมาคือ ต้องการ
เว็บที่รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารสุขภาพ 

2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานความรู้ที่สนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ

สารสนเทศจากผู้ใช้งานคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และจา
การเก็บรวบรวมแหล่งผลิตวัตถุดิบในเขตจังหวัดก าแพงเพชร เอกสารและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ โดยเลือกเขียนแผนภาพบริบทของระบบและแผนภาพกระแสข้อมูลโดยใช้รูปแบบมาตรฐาน
ของ  Gane & Sarson และเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์แบบ 
Crow’s Foot (Eamsiriwong, 2012)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบ 
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2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (P1-P4) 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (P5-P8) 
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2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  

 
3. ผลการพัฒนาระบบฐานความรู้บนเว็บท่ีสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 

 การออกแบบหน้าเว็บเพจในการแสดงผล เน้นการใช้รูปแบบและสีสันที่อ่านง่ายและมี
สารสนเทศที่น่าสนใจ และรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสาร ระบบมีหน้าเว็บเพจของกลุ่มผู้ใช้งาน 
3 กลุ่ม ประกอบด้วย  ผู้ดูแลระบบ, ผู้ประกอบการร้านอาหารและ ผู้ใช้งานทั่วไป  โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
จะสามารถท างานกับระบบได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับ ดังนี้ 

3.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลฐานความรู้ทั้งหมดในระบบ ดังเมนู
ด้านซ้ายในภาพที่ 6  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าโฮมเพจหลักของระบบ 
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ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าเพจส าหรับจัดการข้อมูลบนฐานความรู้ 
 

3.2 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า สามารถเข้าไปจัดการเพ่ิมข้อมูลเมนูเลือกสรรวัตถุดิบ 
เมนูจัดเตรียมวัตถุดิบ เมนูการท าอาหารสุขภาพ และเมนูส่งเสริมการขายและการให้บริการ 
นอกจากนี้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลที่แหล่งผลิตวัตถุดิบที่เมนูค้นหาแหล่งผลิต ดังภาพที่ 8 และ
สามารถเข้าไปวิเคราะห์โซนสีอาหาร ที่เมนูวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร ดังภาพที่ 9-10 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูการท างานของระบบฐานความรู้ 
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ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าเพจสืบค้นแหล่งผลิตวัตถุดิบ 
 

3.3 กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลจากเมนูการเลือกสรรวัตถุดิบการจัดเตรียม
วัตถุดิบ ค้นหาแหล่งผลิต การท าอาหารสุขภาพ และเมนูส่งเสริมการขายและการให้บริการ นอกจากนี้ยัง
สามารถเข้าไปวิเคราะห์โซนสีอาหารที่เมนูวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหารได้อีกด้วยดังภาพที่ 9-10 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าเพจวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างหน้าเพจวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร 
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4. ผลการประเมินระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ 
 4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานความรู้ เพ่ือสนับสนุนการ
ท าอาหารสุขภาพ  ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญประเมินระบบแบบเจาะจงจ านวน 5 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหาร 1 ท่าน อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบ 2 ท่าน และอาจารย์ที่มีประสบการณ์หรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจ านวน 2 ท่าน  
ผลการประเมินระบบพบว่า 1) ด้านเนื้อหา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพใน
ระดับดี 2) ด้านการออกแบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 3) 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 แสดงระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และ 4) 
ด้านประโยชน์ในการน าไปใช้งาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
โดยสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ดัง
แสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้าน          
          

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพ 
1. ด้านเนื้อหา 4.48 0.56 ด ี
2. ด้านการออกแบบ 4.56 0.51 ดีมาก 
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.40 0.53 ด ี
4. ด้านประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 4.25 0.47 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.42 0.52 ด ี
  
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
ท าอาหารสุขภาพ ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจาก 11 อ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ใช้งาน 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ใช้งานทั่วไป โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
จ าแนกตามอ าเภอ  รวมทั้งหมด 400 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ใช้งานที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอ าเภอ    
  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้งาน 

ร้อยละ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

ผู้ใช้ทั่วไป รวม 

- อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 50 50 100 25 
- อ าเภอไทรงาม 15 15 30 7.5 
- อ าเภอคลองลาน 15 15 30 7.5 
- อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี 15 15 30 7.5 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019) 

 
 

88 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ใช้ทั่วไป รวม 

- อ าเภอคลองขลุง 15 15 30 7.5 
- อ าเภอพรานกระต่าย 15 15 30 7.5 
- อ าเภอลานกระบือ 15 15 30 7.5 
- อ าเภอทรายทองวัฒนา 15 15 30 7.5 
- อ าเภอปางศิลาทอง 15 15 30 7.5 
- อ าเภอบึงสามัคค ี 15 15 30 7.5 
- อ าเภอโกสัมพีนคร 15 15 30 7.5 

รวม 200 200 400 100 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  จ านวน 400 คน พบว่า 1) ด้าน
เนื้อหา ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.28 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 2) ด้าน
การออกแบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยรวม  4.39 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
3) ด้านการใช้งาน  ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4,51 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.41 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจระบบในด้านเนื้อหา 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 

1.1 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 4.33 0.55 มาก 
1.2 ใช้ภาษาในการแสดงในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.20 0.50 มาก 
1.3 รูปภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 4.38 0.63 มาก 
1.4 ข้อมูลครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ 4.21 0.64 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 
 

0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลความพึงพอใจระบบในด้านการออกแบบ 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
2. ด้านการออกแบบ 

2.1 ความสวยงามของเว็บไซต ์ 4.29 0.46 มาก 
2.2 จัดรูปแบบ องค์ประกอบครบถ้วน 4.29 0.61 มาก 
2.3 สีสันท่ีใช้มีความสวยงาม 4.54 0.58 มากที่สุด 
2.4 แบบอักษรที่ใช้อ่านง่ายและเหมาะสม 4.42 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.56 มาก 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลความพึงพอใจระบบด้านการใช้งาน 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
3. ด้านการใช้งาน 

3.1 ความรวดเร็วในการแสดงผล 4.54 0.50 มากที่สุด 
3.2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.54 0.58 มากที่สุด 
3.3 มีระบบการค้นหาข้อมูลที่ใช้งานง่าย 4.41 0.49 มาก 
3.4 ระบบสามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน 4.58 0.49 มากที่สุด 
3.5 ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน 4.50 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.53 มากที่สุด 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลความพึงพอใจระบบในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน 

4.1 ข้อมูลมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ 4.29 0.61 มาก 
4.2 ประหยัดเวลาในการจัดท าเอกสาร 4.41 0.70 มาก 
4.3 เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ประกอบการ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.41 0.60 มาก 
 
จากผลการประเมินความพึงพอใจระบบในแต่ละด้าน สามารถน ามาสรุปความพึง

พอใจระบบโดยภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 ซึ่งแสดงว่าผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อทุก ๆ ด้าน จะพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจระบบที่สามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน (x̅ = 4.58, S.D.= 0.49) รองลงมาคือ ระบบมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม (x̅ = 4.54, S.D.= 0.49), ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล   
(x̅ = 4.54, S.D.= 0.50), ระบบเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ประกอบการ (x̅ = 4.54, S.D.= 
0.50)  และรองลงมาคือ ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน (x̅ = 4.50, S.D.= 0.58)  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลความพึงพอใจระบบในแต่ละด้าน 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.28 

 

0.58 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.39 0.56 มาก 
3. ด้านการใช้งาน 4.51 0.53 มากที่สุด 
4. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งาน 4.41 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.57 มาก 
 
อภิปรายผล 

ระบบฐานความรู้เพ่ือสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาที่ต้องการสนับสนุนให้
ประชาชนหันมาสนใจรับประทานอาหารสุขภาพ ซึ่งมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ ดังนั้นก่อนการพัฒนา
จึงมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบร้านอาหาร ว่ามีความ
ต้องการสารสนเทศในลักษณะใดมาสนับสนุนการท าอาหารสุขภาพ ผลพบว่าอันดับแรกต้องการให้ระบบ
สามารถค้นหาแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการท าอาหารสุขภาพ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ Tachpetpaiboon, Kularbphettong and Meethongjan (2014) ที่ มี การพัฒนา
เครื่องมือในการสอบถามข้อมูลจากแหล่งผลิตเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการของอาหาร ท าให้
สืบค้นได้ง่ายในระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ  นอกจากนี้ระบบฐานความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการท าอาหารมีเป้าหมายต้องการแก้ไขปัญหาผู้ท าอาหารเกิดความสับสนในการจ าแนกเมนูอาหาร
ว่าอาหารเมนูใดเป็นอาหารสุขภาพ เนื่องจากวัตถุดิบในการท าอาหารเป็นอาหารหลายกลุ่มโซนสีปนกัน จึงมี
การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร บรรจุไว้ในระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
สามารถเข้าไปวิเคราะห์โซนสีของเมนูที่เลือกได้ตลอดเวลา ระบบจะช่วยวิเคราะห์โซนสีเมนูอาหาร อีกทั้ง
แจ้งให้ทราบถึงวิธีการปรับเปลี่ยนเมนูดังกล่าวให้เป็นอาหารโซนสีเขียวหรืออาหารสุขภาพอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Vichivanives (2011) ที่พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร 
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สุขภาพตนเอง ด้วยหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย โดย
เป้าหมายต้องการให้ผู้ใช้งานมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยสมุนไพรไทย  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอให้แนวคิดส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยในเรื่องเก่ียวกับอาหารสุขภาพ ไว้ดังนี้ 
 1. ควรวิจัยเพื่อหาวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาสนใจรับประทานอาหาร
สุขภาพตามหลักโภชนาการ 
 2. ควรจดโดเมนเนมให้ผู้ใช้เรียกใช้เว็บไซต์นี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้เรียกใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงฐานความรู้ให้สะดวกข้ึนและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน
ได้มากข้ึน โดยพัฒนาเพ่ิมเติมเป็นรูปแบบ Mobile Application 
 4. พัฒนาขยายฐานข้อมูลแหล่งผลิตให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ และ
สุดท้ายขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรที่มีส่วนร่วมท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มา ขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคีตะโมเดล 2) ศึกษากระบวนการวิธีการและการด าเนินงานของอาคีตะโมเดล  
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคาดการณ์ความส าเร็จที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย 4) ประมวล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์กระบวนการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ในส่วนวิธีการวิจัย ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาดูงาน 
สัมภาษณ์พูดคุย ท าการทดลองและจัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักการศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง/ประชาชนและนักเรียนของประเทศไทยและจังหวัดอาคีตะ     
  ผลการศึกษาพบว่า อาคีตะโมเดลมีจุดมุ่งหมาย คือ การค้นพบปัญหาด้วยตนเอง สามารถ
สื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ตั้งข้อสังเกตในการ
เรียนรู้ 2) มีความคิดของตนเอง  3) อภิปรายกันเป็นคู่/กลุ่ม/ชั้นเรียน 4) ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ 
การน าอาคีตะโมเดลมาใช้ ครูไทยต้องปรับทัศนคติในการสอน ต้องให้เด็กด าเนินกระบวนการเรียนรู้ในชั้น
เรียนแทนครู ครูไทยต้องปรับบทบาท ต้องท าให้เด็กอยากรู้ด้วยตนเอง ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดว่า อะไรคือ
สิ่งที่ต้องการให้เด็กรู้ อยากให้แก้โจทย์ อยากให้รู้จัก ครูควรก าหนดล่วงหน้า ว่าส่วนไหนครูสอน ส่วนไหน
ให้เด็กอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเอง สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนฝึกคิดเอง เป็นส าคัญ ต้องสามารถสื่อสาร
กับคนอ่ืนให้เข้าใจด้วย จุดส าคัญคือการรอ ให้เวลาเด็กคิด ครูต้องรอไม่รีบเฉลย   
  การรับแนวคิดอาคีตะโมเดลมาปรับใช้ในประเทศไทยมีข้อควรตระหนักและพึงระวัง คือ การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดแนวปฏิบัติเดิม ๆ เพ่ือไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพแบบญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่
หากได้ลงมือท าทุกวิชา ทุกวัน ทุกเวลา และทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปี ความเปลี่ยนแปลงย่อมจะ
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน หลักคิดส าคัญที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ต้องรู้จักโครงการให้ละเอียด 2) เรียนรู้
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และท าความเข้าใจกับสภาพจริง 3) ท าไปประเมินไป 4) เข้าใจบริบทวัฒนธรรมกระบวนการหลัก และ  
5 กระบวนการได้อย่างเหมาะสม  5) Lesson Study เป็นหัวใจของการด าเนินส่วนวิธีการรับแนวคิดมี  
6 ขั้นตอนใหญ่ คือ 1) เรียนรู้จากการมาเยือน เตือนใจให้คิด 2) สื่อสารสร้างสัมพันธ์กระชับมิตร 3) ร่วมจิต
ลองท า น าไปปฏิบัติ 4) เรียนรู้ชัดจากของจริง 5) ประเมินทุกสิ่งจากประสบการณ์ และ 6) อย่าฝันหวาน
เกินไป 
  การปรับวัฒนธรรมของเราให้ได้ตามแบบขอญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก ทางออกที่ดี
น่าจะอยู่ที่ว่าเราต้องสังเกตและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ ว่าหัวใจของสิ่งที่จะน าเข้ามาปรับใช้ คือ อะไร และ
ปรับให้เป็นมโนทัศน์ที่เข้าใจง่าย เพ่ือปรับและด าเนินการในวัฒนธรรมของเรา โดยไม่ เสียหลักการ
ของเดิมของเขา 
 
ค าส าคัญ 
 อาคีตะโมเดล  อาคีตะแอคชั่น 
 

ABSTRACT 
 This research had three aims: 1) to synthesize the data sources on the background, 
process, and operation of the Akita Instructional Model (AIM), 2) to investigate the process, 
procedures, and operation of the AIM, 3) to analyze the contextual environment and 
feasibility of the AIM implementation in Thailand, 4) to analyze and synthesize the process so as to 
develop bodies of knowledge in research operation though field study, interviews, 
experimentation, and group discussions. Samples included educators, teachers, students, 
parents and guardians, and general public. The samples were both Thais and the people of 
Akita.  
 Results showed that AIM aimed at helping students to discover the problems by 
themselves. It also aimed at developing students’ communication skills. Students are 
expected to interact with their classmates and the teachers, and discover the problems 
and principles by themselves. There are four steps: 1) students observe phenomena, 2) 
students then develop their own ideas, 3) students work in small groups discussing the 
issues, and 4) students review the lessons and the learning methods. 
 In terms of instruction, the Akita Instructional Model aims to enable the students 
to discover the issue or problems on their own. They are expected to communicate, 
interact so as to deal with the problem and solve it by themselves. As such, any endeavor 
to implement the model in the Thai context, Thai teachers must, first of all, change their 
mindset, allowing the students to take the central role in the learning process, students 
going about doing their own learning in the classroom. Thai teachers should adjust their 
role, motivating the students so that they are eager to learn. This includes setting up clear 
goals on what are expected to be developed in learners. Students should be encouraged 
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to have intrinsic motivation to solve problems with curiosity to learn. The teachers should 
prepare in advance which part they are to teach and which part they students are to learn 
from group discussions. Emphasis should be put on the cultivation of independent mind 
with the students being able to come up with their own ideas. Besides, they are to be 
equipped with communication skills. Another important point to consider is ‘thinking time’ 
--- teachers should give enough time for the students to think over the issue or problem, 
and not too quick to simply give them the ‘answer’.  
 The application of AIM in the Thai context must be done with some awareness, 
especially in any attempt to adjust or change existing beliefs and practice and to follow 
the quality-oriented culture of Japan, which is expected to be a real challenge. However, if 
AIM is implemented across the subjects, levels, and is implemented in consistent and 
continuous manners, say for 2-3 years, positive changes would certainly emerge. Principles 
that could be derived from the research project that would be useful for any attempt to 
bring into Thailand new instructional models are the followings: (1) that model must be 
thoroughly understood, (2) individuals and parties involved must learn and really 
understand what is required and involved in real situations, (3) implementation must be 
accompanied by assessment in ‘doing and checking’ mode, (4) understanding of the 
cultural values underpinning the model is of paramount importance, (5) the practice of 
lesson study of the model must be done. There are 6 steps as follows: (1) learning from 
the visit, suing the visits as reminders, (2) communication for cordial relationship, (3) putting 
the heart into the trials and later the actual implementation, (4) learning from the real 
things and the real world,  (5) reflect and learn from the experience,  and (6) don’t be over 
optimistic. Lastly, any attempt to implement AIM in the Thai context should realize that 
the endeavor is bound to be a real challenge. The best approach to deal with the 
a[application is to develop our observational and analytical skills, that is, we must be 
able to see what is the heart of the model, then adapt it into the concept that is easy to 
understand. This would enable us to adapt it to suit our own culture without losing the 
original principles. On reflection, this research endeavor has enabled us to develop new 
research techniques, in addition to our understanding of the Akita Instructional Model 
(AIM), which would be useful in dealing with future educational exchanges and 
collaborations, expected to be more frequent in years to come. 
  
Keywords 
 Akita Instructional Model (AIM), Akita action 
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ความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อมนุษยชาติมีการติดต่อถึงกันและมีการเยี่ยมเยียนกันท าให้แต่ละคนเห็น สัมผัส และเรียนรู้
วิธีคิด วิถีชีวิตและแนวปฏิบัติของกันและกัน เมื่อได้เห็นและเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วบางสิ่งบางอย่าง
หรือหลายอย่างอาจแตกต่างไปจากของที่เรามี บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเห็นว่าของเขาดีเราก็อยากจะได้ 
อยากจะท าและปฏิบัติตามเขาบ้าง การหยิบยืมความคิด การกระท าและกิจกรรมซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้น
ครั้งแล้วครั้งเล่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ดังที่เราจะเห็นได้จากการที่แต่ละประเทศหยิบยืมทั้งระบบ
การศึกษา ความเป็นอยู่ตลอดจนระบบการปกครองของแต่ละประเทศมาใช้ในประเทศตนเอง โดยเฉพาะ
ประเทศไทยเราหยิบยืมแนวคิดทางการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับขั้นพ้ืนฐานมาใช้ในประเทศเรา
อย่างมาก นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา เราก็หยิบยืมเอาแนวคิดของ
ต่างประเทศเข้ามา เมื่อเราจัดโรงเรียนในรูปแบบของอังกฤษเราก็จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งสมัยนั้น
เรียกว่า โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ตามแนวอังกฤษผู้บริหารโรงเรียนฝึกหัดครูคนแรกเป็นชาวอังกฤษอีกด้วย 
เช่นเดียวกันเมื่อเรามาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เราติดต่อไปมาและเยี่ยมเยียนกับกลุ่มประเทศทาง
ตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเป็นหลัก นักการศึกษาไทยก็ได้ไปเห็นรูปแบบวิธีการและการจัดการศึกษาตาม
แนวของอเมริกาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายก็น าแนวคิดนั้นกลับมาจัดการเรียนการสอนตามไป
ด้วย การเรียนการสอนของเราจึงมีลักษณะตามอย่างอเมริกาอย่างมาก แม้กระทั่งการบริหารงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการเปิดโรงเรียนฝึกหัดครู การเปิดมหาวิทยาลัยชั้นสูง การจัดหลักสูตรที่เรียกว่าการศึกษาทั่วไป 
ตลอดจนแนวคิด กิจกรรม น ามาจากประเทศอ่ืน ๆ เช่นกัน     
  หลังจากนั้นมาแล้วเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เราเองก็ยังใช้รูปแบบการหยิบยืมนี้อยู่ เช่นเดียวกัน 
คือ ยังศึกษาวิธีคิดและวิธีท างานของประเทศต่าง ๆ น ามาใช้ในประเทศไทยอยู่เหมือนเดิม ในปัจจุบันเรา
ยิ่งมีแนวคิดและวิธีปฏิบัติของต่างประเทศกว้างขวางขึ้น ดังที่เราได้พัฒนาการปฏิรูปการศึกษาของเรา
ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษาของเราในยุคโลกาภิวัฒน์ก็เกิดจากการที่เราได้หยิบยืม
ความคิดของคนอ่ืนมาใช้เพ่ือประโยชน์ของเราอย่างมาก โดยเหตุนี้การหยิบยืมแนวความคิด การน า
ความคิดของคนต่างถิ่น ต่างแดน ประเทศอ่ืนมาใช้ จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอและเป็นแนวปฏิบัติที่ท า
เสมอมาและคงจะท าต่อไปในอนาคต ลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์การศึกษาของเราที่
หยิบยืมแนวคิดอ่ืนมาโดยตลอด ในปัจจุบันยิ่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนหยิบยืมและ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในยุค โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรวดเร็ว 
การเรียนรู้ การเข้าใจและหยิบยกเอาแนวคิดต่างประเทศมาใช้อย่างชัดเจนในประเทศไทย เราจะเห็นได้
ชัดเจนจากการที่เราหยิบยกเอาแนวความคิด เช่น Benchmarking, Flip Classroom, PDCA, ISO มาใช้
อย่างสม่ าเสมอ  
  แต่จากกิจกรรมและการด าเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะรับเอาแนวคิด
เหล่านั้นมาใช้โดยไม่คิดวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการนั้น ๆ 
กับสังคมไทยอย่างมากพอ เห็นได้ชัดเจนว่าหลายโครงการหลายแนวคิดเรารับมาแล้วเราก็จะเลิกไป
โดยเร็ว หรือไม่เช่นนั้น ท าแล้วก็จะมีผลตามมาในทางที่จะเป็นผลเสียหลายอย่างแก่สังคมไทยด้วยการ
รับแนวคิดของต่างประเทศมาเช่นนี้จึงมีความจ าเป็นที่เราจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจ มี
การศึกษาถึงความแตกต่าง มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในสังคมของเรา    
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  ปัจจุบันนี้เรามีโครงการที่น่าสนใจเป็นโครงการของต่างประเทศ เป็นการสอนเชิงรุกอาคีตะ
โมเดล (Akita Improvement Investigating Committee, 2017) ซึ่ งได้คิดและเริ่มมาจากกลุ่ม
นักวิชาการของจังหวัดอาคีตะ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจและกลุ่มคนไทยเราเอง 
นักวิชาการเราเองก็ได้เรียนรู้และเห็นว่ามีประโยชน์ และมีคุณค่ากับประเทศเราอย่างมาก แนวโน้มที่
เราจะให้ความส าคัญ แนวโน้มที่เราจะน าไปประยุกต์ใช้มีมากขึ้นและจะเป็นโครงการที่เราปฏิบัติมา
เหมือนโครงการอ่ืนคือรับมาอย่างยังไม่ได้ไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบจะน ามาประยุกต์ปฏิบัติ
อย่างไรให้ได้ประโยชน์ เนื่องจากโครงการของญี่ปุ่นนี้เป็นโครงการที่ทางจังหวัดอาคีตะได้เสนอแนวคิด
และวิธีการที่เป็นระบบเห็นภาพ และเข้าใจความต่อเนื่องของโครงการมาอย่างดี ประกอบกับแนวคิด
และวิธีการจัดการเรียนการสอนของโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้เริ่มต้นโดยนักวิชาการของเราและ
นักวิชาการของญี่ปุ่นท าความเข้าใจกันมาตั้งแต่ต้นและได้สื่อสารถึงกันมาโดยตลอด การที่เราจะรับเอา
มา เป็นสิ่งที่น่าจะมีคุณค่า มีความหมาย   
  แต่เพ่ือที่จะให้การรับแนวคิดจากต่างประเทศในโอกาสต่อไปในอนาคตเป็นโครงการที่มี
ความหมายและคุณค่าอย่างแท้จริง โดยการนี้ เราจึงควรได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ สิ่งที่ เหมาะสม 
ผลกระทบ รวมทั้งความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมที่จะดูว่าที่ผ่านมาและที่ผ่าน
ไปจะเกิดความล้มเหลวสับสนและเกิดผลอะไรบ้าง โดยเหตุที่โครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นที่นักวิชาการ
ไทยจะได้เรียนรู้ร่วมกันกับนักวิชาการชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นคิดเรื่องนี้โดยตรงและคนไทยเองก็ได้รู้จักและท า
ความเข้าใจกับโครงการนี้มาพอสมควรแล้ว ถ้าเราจะศึกษาลงไปให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้รู้ที่มาที่ไป ให้รู้
เหตุผล ให้รู้กระบวนการและให้รู้ผลได้ผลเสียของโครงการนี้ที่จะดีต่อสังคมไทยเรา และเราเองควรได้
ศึกษาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเราที่แนวคิดนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าจะมี
ผลกระทบถึงกันอย่างไรแค่ไหน มีส่วนสนับสนุนกันแค่ไหนและจะส่งเสริมให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างไร ได้แค่
ไหน จึงเป็นสิ่งที่น่าด าเนินการอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เห็นสมควรจะศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ รวมถึงกระบวนการ การด าเนินงาน เพ่ือที่จะรับแนวคิดและน าแนวคิดใหม่ของต่างประเทศโดยเฉพาะ
ญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการศึกษาในสังคมไทยเรา พร้อมกันนั้น โครงการศึกษาความเป็นไปได้นี้ก็ท าให้เราจะได้
ความรู้ความคิดและหลักการว่าการน าโครงการหลัก ๆ มาใช้ในสถานการณ์จริงจะมีปัญหาอะไรบ้าง การที่
เราจะรับแนวคิดต่างประเทศเข้ามานั้นจะก่อให้เกิดผลอะไรได้บ้าง 

จังหวัดอาคีตะ เป็นจังหวัดเกษตรกรรม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น 
ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 450 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 11,637.54 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 
999,636 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2017) มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ “สร้างบุคลากรที่มีความ
มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการสนับสนุนส่งเสริมบ้านเกิดให้มีความโดดเด่นในสังคมโลก” ภายใต้กลยุทธ์ทาง
การศึกษาและการสร้างบุคลากรเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของสังคมโลกอนาคต  
 จากการส ารวจเด็กนักเรียนทั่วประเทศญี่ปุ่นทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสถานการณ์
ด้านการศึกษา รวมถึงการส ารวจด้านสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการออกก าลังกาย พบว่า 
เด็กนักเรียนในจังหวัดอาคีตะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดี และได้
รักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้อยู่ในระดับต้นของประเทศมาโดยตลอดท าให้การศึกษาของจังหวัด
อาคีตะ ได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองจากในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก 
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จังหวัดอาคีตะกับประเทศไทย ได้มีการแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขามาอย่างยาวนาน อาทิ 
การค้าขาย การค้าระหว่างประเทศ กีฬา การท่องเที่ยว เป็นต้น  
 คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัดอาคีตะ จึงได้จัดตั้ง โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศโดยใช้ทรัพย์สินทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่ปี ค .ศ. 2015 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศทางด้านการศึกษา การวิจัยร่วมเกี่ยวกับการสร้างบทเรี ยน 
และได้ด าเนินโครงการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยมาระยะหนึ่งในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ ๆ โดยผสมผสานข้อดีของวิธีการแบบอาคีตะและแบบของประเทศไทยเข้าด้วยกัน  
 แนวคิดของอาคีตะโมเดล เริ่มจากการประสบปัญหาการลดต่ าลงของคะแนน PISA ของนักเรียน
ในจังหวัดอาคีตะ ซึ่ง Programme for International Student Assessment หรือ PISA เป็นโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ ด าเนินการโดย Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจระบบการศึกษาของนานาชาติ ว่าได้
เตรียมความพร้อม ส าหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม ในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA 
เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มากกว่า  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีในโรงเรียน โดยจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี หรือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากทั่วโลกโดยเริ่มด าเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2000 ทุกประเทศจะใช้ข้อสอบ
ชุดเดียวกันและมีการก าหนดพ้ืนที่ขนาดโรงเรียนในการสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 PISA มีการประเมินสมรรถนะที่ เรียกว่า Literacy ใน 3 ด้าน คือ การอ่าน (Reading 
Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดย
ผลการประเมิน ประเทศญี่ปุ่นมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในด้านคณิตศาสตร์ อันดับสองในด้าน
วิทยาศาสตร์ และอันดับแปดในด้านความสามารถในการอ่าน  จากจ านวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ 
ทั้งหมด 32 ประเทศ  
 

 
 

ภาพที่ 1 คะแนนสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของประเทศญี่ปุ่น 
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 “PISA SHOCK” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 2003  คือ ระดับคะแนนสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ของ
ประเทศญี่ ปุ่นลดลง โดยเฉพาะวิชาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์  ที่ลดไปอยู่ล าดับที่  6 และวิชา
ความสามารถในการอ่านลดไปอยู่ล าดับที่  14 จากประเทศที่ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 41 ประเทศ 
กระทรวงการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น จึงได้เริ่มด าเนินการส ารวจสถานการณ์  การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เพ่ือที่จะวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประเมิน
สถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นอย่างจริงจัง  

จุดประสงค์ของการส ารวจ เพ่ือที่จะเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความเสมอภาคในด้านการศึกษาภาคบังคับและ
การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน พิจารณาจากผลลัพธ์และปัญหาของการด าเนินนโยบายการศึกษา 
เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป โดยสร้างวงจรการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1.  แนวคิดอาคีตะโมเดล คืออะไร  
2.  แนวคิดอาคีตะโมเดลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่ อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มา ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับอาคีตะโมเดล   
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการ วิธีการและการด าเนินงานของอาคีตะโมเดล   
  3. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคาดการณ์ความส าเร็จที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย  
 4. เพ่ือประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
แนวการรับแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของหลักคิด และกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการนี้อย่างละเอียดมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ศึกษาดูงาน ท าความเข้าใจและวิเคราะห์แนวคิดนี้จากสภาพจริงของโรงเรียนใน จังหวัดอาคีตะ 
  2. สัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึกกับผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงของจังหวัดอาคีตะ รวมทั้ง
ประชาชน นักเรียน ครูของจังหวัดอาคีตะ 
  3. สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ท่ีไปร่วมดูงานที่จังหวัดอาคีตะ  
  4. ท าการทดลองการสอนตามแนวอาคีตะโมเดลเพ่ือดูความเป็นไปได้และผลที่เกิดขึ้นกับ
ชั้นเรียนในประเทศไทย 
  5. นักวิชาการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประมวลแนวคิด ตีค่าเพ่ือหาความ
เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในประเทศไทย 
  6. จัดสนทนากลุ่มเพ่ือทดสอบแนวคิดและวิธีการของการน าไปใช้ในประเทศไทย  
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  7. พัฒนาสร้างเป็นองค์ความรู้ส าหรับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
  จากนั้นจัดท าเป็นรายงานเผยแพร่หลักคิดและองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดอาคีตะ
โมเดลในประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มา ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับอาคีตะโมเดล พบว่า 
แนวคิดอาคีตะโมเดลมีจุดมุ่งหมาย คือ การค้นพบปัญหาด้วยตนเอง  สามารถสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์
เพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ครูญี่ปุ่นได้ให้ข้อคิดว่า การน าอาคีตะโมเดลมาใช้ ครูไทยต้องปรับทัศนคติ
ในการสอนต้องให้เด็กด าเนินกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนแทนครู ครูไทยต้องปรับบทบาท ต้องท าให้
เด็กอยากรู้ด้วยตนเอง อย่ารอครูอธิบาย เด็กสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย จากการสังเกตการเรียนการ
สอนของไทยมีจุดดีหลายอย่างที่จะใช้อาคีตะโมเดลได้ เช่น กลุ่มเด็ก ๆ ก็คุยกันและตั้งใจฟังครู ครูก็
ตื่นตัวรับสิ่งใหม่ ๆ ครูที่ตั้งใจสอน บางครั้งมักจะลืมกลวิธีที่จะให้เด็กคิดเอง ลืมตัวอยากให้เด็กรับรู้มาก ๆ 
ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการให้เด็กรู้ อยากให้แก้โจทย์ อยาก
ให้รู้จัก  ครูควรก าหนดล่วงหน้า ว่าส่วนไหนครูสอน ส่วนไหนให้เด็กอภิปรายแลกเปลี่ยนกันเองสร้าง
ลักษณะนิสัยให้นักเรียนฝึกคิดเอง เป็นส าคัญ ต้องสามารถสื่อสารกับคนอ่ืนให้เข้าใจด้วย ในขั้นตอนที่ 
1 นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ เช่น การตั้งค าถาม ปัญหา การเรียนรู้ ต้องไม่ให้เด็กดูหนังสือเรียน ไม่ใช้
โจทย์ในหนังสือเรียน จดส าคัญ คือ การรอ ให้เวลาเด็กคิด ครูต้องรอไม่รีบเฉลยการรอหากไม่มี
ค าตอบ ครูต้องมีค าใบ้ไว้ด้วย บางห้องที่นักเรียนรู้อยู่คนเดียว อาจให้แสดงเพียงค าตอบเดียว เพ่ือให้
เด็กคนอ่ืนได้คิดต่อ หรืออาจให้นักเรียนแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันบ้างการตรวจตามกลุ่ม อาจใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เช่น อาจถามเหตุผลในการคิด กลุ่มเงียบอาจใช้ค าใบ้  เรียกให้ถาม 
 อาคีตะโมเดลหรือการเรียนการสอนเชิงรุกแบบอาคีตะ เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนามาจาก 
Problem Based Learning  เริ่มต้นจากศูนย์การศึกษาของจังหวัดอาคีตะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการของครูผู้สอน ในลักษณะของชุมชนผู้ปฏิบัติ (Community of Practice) โดยเริ่มจากครู         
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษา จนครูมีการซึมซับมาระยะหนึ่งแล้วพัฒนามาเรื่อย ๆ  
 ในปี ค.ศ. 2014  ได้มีการรวบรวมเป็นเอกสารและทดลองใช้กับวิชาอ่ืน ๆ โดยยังไม่มีการวิจัย
อย่างเป็นทางการ แค่น าจุดดีมาขยายผลในวงกว้างหลังจากนั้นจังหวัดอาคีตะก็ได้รวบรวมและเรียบ
เรียงเป็นแนวคิดใหม่ โดยมีแก่นส าคัญของรูปแบบการสอนแบบอาคีตะ 4 ประการ คือ 
  1. กระบวนการของอาคีตะโมเดล Akita Model 4 ขั้นตอน  
  ขั้นตอนที่ 1 รู้จักตั้งข้อสังเกตในการเรียนรู้  เด็กนักเรียนจะรู้ได้ด้วยการคิดเอง โดย
การค้นพบหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักตั้งข้อสังเกตในการหาค าตอบ  
  ขั้นตอนที่ 2 มีความคิดของตัวเอง  การมีความคิดเป็นของตนเอง จะเชื่อมโยงไปสู่
กิจกรรมการอภิปรายที่ช่วยขยายความคิดให้กว้างและลึกซึ้งขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 3 อภิปรายกันเป็นคู่  จากการเรียนแบบให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน จะ
ช่วยท าให้ความคิดของแต่ละคนกว้างและลึกขึ้น ความสามารถในการคิด และการแสดงออกก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย 
  ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้  กิจกรรมการทบทวนโดยใช้สมุดจด
บันทึกหรือการเขียนบนกระดานจะช่วยให้จดจ าเนื้อหาการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 
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ภาพที่  2  กระบวนการของอาคีตะโมเดล Akita Model 4 ขั้นตอน 
 
 2. ความสามารถและคุณลักษณะที่สร้างขึ้นได้ด้วย Akita Model  

กระบวนการแก้ไขปัญหาใน Akita Action มีการสอดแทรกแนวคิดในการพัฒนา      
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ “การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านการคิดด้วยตนเองและการสนทนาโต้ตอบ” 
เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของแนวทางการเรียนการสอนใหม่ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
Akita Action ยังว่าผลดีในเรื่องของการฝึกทักษะและการสร้างคุณลักษณะที่องค์กรวิจัยทางการศึกษา        
ในหลายประเทศให้ความส าคัญอีกด้วย 
  แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด “การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
ผ่านการคิดด้วยตนเองและการสนทนาโต้ตอบ” 

(1) ท าให้เกิด “การเรียนรู้ผ่านการคิดด้วยตัวเอง” การมีความสนใจและฝักใฝ่ในการ
เรียนรู้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับทิศทางการประกอบอาชีพของตนเอง การมีวิสัยทัศน์และมีความ
พยายามอย่างไม่ย่อท้อ การมองย้อนกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป  

(2) ท าให้เกิด “การเรียนรู้ผ่านการสนทนาโต้ตอบ” การร่วมมือกันระหว่างเด็ก ๆ 
การสนทนาโต้ตอบกับครูผู้สอนหรือคนในชุมชน การขยายความคิดของตนเองให้กว้างและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
ผ่านการคิดโดยใช้ข้อคิดจากผู้รู้ต่าง ๆ  

(3) ในกระบวนการเรียนแบบ เรียนรู้ ประยุกต์ ค้นหา ให้ใช้ “วิธีมองและวิธีคิด” 
ซึ่งเหมาะสมกับจุดเด่นของแต่ละวิชาไปพร้อม ๆ กับท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
ส ารวจข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและสร้างแนวคิด  ค้นพบปัญหาและคิดวิธีแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์
โดยมีพ้ืนฐานจากความคิด จนท าให้เกิด “การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง”   
  2) จาการศึกษากระบวนการ วิธีการและการด าเนินงานของอาคีตะโมเดล  พบว่า มี 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รู้จักตั้งข้อสังเกตในการเรียนรู้ 
         หัวข้อการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
หัวข้อการเรียนรู้ต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูดและเพ่ิมความรู้สึกอยากเรียนรู้ให้กับนักเรียนกระตุ้นให้คิด
เกี่ยวกับสาเหตุและหลักฐานสนับสนุนโดยใช้ค าถามว่า “ท าไม” 
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ขั้นตอนที่ 2 มีความคิดของตนเอง 
ทักษะการคิดพิจารณาด้วยตนเองเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนการสอนเชิงรุก  เงื่อนไข

ส าคัญที่จะจัดการเรียนการสอนเชิงรุกให้ส าเร็จได้นั้น คือ “การมีความคิดเป็นของตัวเอง” เมื่อมี
ความคิดเป็นของตัวเองแล้วจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3 อภิปรายกันเป็นคู่ กลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน 
อภิปรายเพ่ือเพ่ิมทักษะการแก้ไขปัญหา เปรียบเทียบความคิดที่ได้จากการคิดด้วยตนเอง 

จากนั้นแบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย หรืออภิปรายร่วมกันกับทุกคนในชั้นเรียน เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
การปรับแก้ความคิด ให้ค าแนะน าในจุดที่ผิดและการยอมรับในจุดดี จะช่วยท าให้ทักษะในการคิด
พิจารณาหลากหลายมุม ติดตัวไปตลอด เพื่อให้นักเรียนสามารถอภิปรายกันได้ ต้องแนะน าให้นักเรียน
เลือกรูปประโยคท่ีจ าเป็นต่อการอภิปราย ตามระดับพัฒนาการของนักเรียน และการเตรียมคนที่จะท า
หน้าที่พิธีกรไว้ให้พร้อมท าหน้าที่อยู่เสมอก็จะช่วยให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4  ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ 
ขั้นตอนนี้เป็นการสัมผัสกับความรู้สึกท่ี “เข้าใจ ท าได้” อย่างแท้จริง การสรุปสิ่งที่สามารถท า

และเข้าใจได้เพ่ิมขึ้นด้วยค าพูดของตนเอง จะท าให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสร้างความตั้งใจที่จะ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป  ในการสรุปและทบทวนมีข้อควรระวังคือ วิธีการและเวลาที่ใช้ในการสรุป การ
ทบทวนจะแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชาสิ่งที่จ าเป็น ก็คือ เวลาปฏิบัติจริงต้องมีความยืดหยุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานของอาคีตะโมเดล 
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 นอกเหนือจากสาระส าคัญของ 4 ขั้นตอนของ Akita Action แล้ว การเรียนการสอนของ
จังหวัด Akita ยังให้ความส าคัญกับรูปแบบการใช้กระดานด าและรูปแบบการจดบันทึกด้วย เพราะครู
ของจังหวัด Akita เชื่อว่า การเขียนกระดานจะท าให้มองเห็นกระบวนการคิด การเขียนลงบนกระดาน 
ถือเป็นการแสดงล าดับขั้นตอนการคิดของนักเรียนในหนึ่งชั่วโมง อีกประการหนึ่ง การเขียนกระดาน
และการจดบันทึกยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย 
 เงื่อนไขส าคัญในการเขียนกระดานที่ดี คือ  

1) สามารถมองเห็นล าดับขั้นตอนของชั่วโมงเรียนในหนึ่งชั่วโมง 
2) ความคิดของนักเรียนถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3) เป็นตัวอย่างที่ดีของการจดบันทึก 

  ครูของจังหวัดอาคีตะ จะใช้กระดาษสีต่าง ๆ บนกระดานอย่างมีความหมาย เพื่อให้
เด็กรู้ว่าอันไหนส าคัญ เช่น กรอบสีแดงหรือกระดาษสีแดงคือ หัวข้อที่เรียน สีฟ้า คือ บทสรุป 
  3) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคาดการณ์ความส าเร็จที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย 
พบว่า  การเรียนการสอนแบบ Akita Model เป็นการเริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem Based-Learning และพัฒนาให้เข้ากับวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีศูนย์การศึกษา
ของ Akita ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการของ “ชุมชนผู้ปฏิบัติ” 
(CoP: Community of Practice) เป็น PLC โดยเริ่มจากครูวิชาคณิตศาสตร์และครูวิชาภาษา 
จนกระทั่ง ปี  ค.ศ. 2014 จึงเริ่มรวบรวมเป็นเอกสารและทดลองใช้กับวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือน าจุดดีมาขยาย
ผลในวงกว้าง   

การเรียนการสอนของจังหวัดอาคีตะที่พัฒนาได้ต่อเนื่อง เพราะครูตระหนักว่า หน้าที่ของครู  
คือ  ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กตลอดเวลา โดยไม่ได้คิดว่าเป็นการสร้างวิธีการเรี ยนการ
สอนแบบใหม่ แต่เป็นความตระหนักของครู ที่จะต้องพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มองว่าเป็น
โครงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการสอน การคิดกิจกรรมร่วมกัน การอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาในชั้นเรียนของครูอย่างสม่ าเสมอ รายสัปดาห์ รายเดือน ทุกเดือน ถือ
เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด น่าจะเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา  

ความเป็นไปได้ในการรับแนวคิดอาคีตะโมเดลมาใช้ในประเทศไทย นั้นได้ท าการศึกษาจาก        
นักการศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ที่เข้าสังเกตการสาธิตการสอนของ Akita Action ในโรงเรียน
ไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 60 คน ผู้เข้าสังเกตการณ์ได้ให้ข้อคิดเห็น เห็นว่าการเรียนการ
สอนแบบ Akita Action เป็นการสอนที่ท าให้เด็กนักเรียนได้เกิดทักษะการคิด เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็น มีกระบวนการสอนและเทคนิคการสอนที่ดีมาก เด็กสนุกสนาน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหา มีวิธีการสอนเป็นขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนจะเน้น
กระบวนการที่ส่งเสริมการคิด การเปรียบเทียบ การพิจารณาปัญหาและการแก้ปัญหา หลังจากจบ
บทเรียน นักเรียนจะสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
 การก าหนดเป้าหมายและวิธีการสอนอย่างเป็นขั้นตอน โดยการกระตุ้นความคิดของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนตอบค าถามยังไม่ได้ ครูจะไม่ปล่อยผ่านหรือข้ามไป ครูญี่ปุ่นจะสอนย้ าหรือคอยกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เข้าใจ และคิดวิเคราะห์ได้ ในวิชาการอ่าน การให้ผู้ เรียนหาค าส าคัญ 
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(Keyword) เพ่ือตีความและน าเสนอในรูปแบบการแสดงละครสั้น ๆ หรือแสดงบทบาทสมมุติ จะท า
ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เพ่ือตีความบทบาท เด็กจะเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 เมื่อสรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอน ส่วนใหญ่แล้ว 
เห็นด้วย สนใจ ที่จะน ากระบวนการสอนแบบ Akita Action นี้มาลองประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย โดยผู้เข้าสังเกตการณ์บางส่วน มีข้อกังวลจากการสังเกตการสอนครั้งนี้อยู่
บ้างในรายวิชาการอ่าน เนื่องจากใช้เนื้อหาเป็นนิทานของญี่ปุ่น ค าส าคัญบางค า เช่น “พายุหิมะ” เด็ก
นักเรียนไทยจะมีปัญหาในการจินตนาการ เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มา
ก่อน นึกภาพและความรู้สึกไม่ได้  
  ดังนั้น หากจะน าการเรียนการสอนแบบ Akita Model มาใช้ ควรจะต้องมีการปรับบางส่วน
ให้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ของผู้เรียนและสังคมวัฒนธรรมไทยด้วย 

โดยภาพรวมของความเป็นไปได้ในการรับแนวคิดการเรียนการสอนแบบอาคีตะโมเดลมาใช้มี
ความเป็นไปได้มาก ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และนักวิชาการไทยเห็นพ้องกันว่ามีความน่าสนใจ เพราะ          
อาคีตะโมเดล มีหลักการแนวคิดที่ดี “การสอนให้เด็กได้อ่าน คิด เขียนด้วยตนเอง รับผิดชอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือน” ซึ่งสังคมไทยขาดสิ่งเหล่านี้ และมองเห็นประโยชน์ในการรับแนวคิดนี้
มาใช้ในโรงเรียนไทย อีกทั้งการให้ความส าคัญและเต็มใจพร้อมให้ความช่วยเหลือของจังหวัดอาคีตะ  
จึงน่าจะเป็นจังหวะ ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสังคมไทยและความเหมาะสมในการที่จะน าอาคีตะโมเดลมา
ใช้ในสังคมไทย พบว่า AKITA MODEL เป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกันกับ CCPR Model (Sinlarat, 
2010b) ของไทย กล่าวคือ ผู้เรียนตามแนวคิด CCPR Model ต้องประกอบด้วยการที่ผู้เรียนจะต้อง
คิดวิเคราะห์ (Critical) ก่อนแล้วคิดใหม่ (Creative) ตามมาเมื่อคิดใหม่แล้วจึงสร้างเป็นผลงาน 
(Products) สุดท้ายต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท าด้วย (Responsible) การเรียนการสอนในแนวที่คล้าย
กับ CCPR Model เป็นการสอนในลักษณะให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจะประกอบไป
ด้วย 
  1. Criticality-Based Instruction คือ การเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ 
รู้จักพัฒนางานจากความคิดนั้น ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองแล้วสะท้อนความคิด
นั้นเกิดเป็นผลงานเขียนแล้วปรึกษา ขบคิดกับเพ่ือน ๆ แล้วไปทดลอง ทดสอบความคิดเห็นกับครูหรือผู้รู้
แล้วแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็นความคิดที่เกิดการตกผลึก สามารถไปใช้สร้างพัฒนาเกิดเป็นผลิตผลได้ใน
ที่สุด 
  2. Creativity-Based Instruction เป็นการเรียนการสอนที่มีการคิดพัฒนาจาก Research-
Based ที่เน้นที่ผลงานการสร้างหรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดแล้วมีผลงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเริ่ม
จากการมองสิ่ งแวดล้อมรอบตัว แล้ วหยิบประเด็นที่ ควรได้ รับการพัฒนาน ามาพัฒนาโดยใช้
กระบวนการวิจัยมาช่วยเสริมเป้าหมาย คือ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการตามความคิดนั้น 
  3. Productivity-Based Instruction เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้ผู้เรียน        
มีผลผลิตของตนเองไม่ว่าผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่งของต่าง ๆ การเรียนการสอนแนวนี้จะ
มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนได้พัฒนางานและโครงการต่าง ๆ ขึ้นได้เอง  
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  4. Responsibility- Based Instruction กระบวนการสอนนี้จะเน้นคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ มีความส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง 
พัฒนาวัฒนธรรมใหม่ โดยมีพ้ืนฐานเดิมรองรับ โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนเห็นปัญหาของสังคมแล้วแสวงหา
ทางแก้ไขพร้อมลองท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 คุณลักษณะผู้เรียนและการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
 

โดยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นแนวสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เน้น
การเรียนการสอนไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นให้มีการคิดวิเคราะห์ การผลิตและการสร้างผลงานขึ้นมา
ให้ได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุดต้องพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนเป็นล าดับแรก เพ่ือจะได้เกิดการคิด 
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ โดยต้องเน้นเป้าหมายจะต้องมีผลผลิต (Product) ออกมาให้ชัดเจน (Sinlarat, 
2006; Sinlarat, 2010a) 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบ AKITA MODEL กับ CCPR Model 
 

AKITA MODEL CCPR Model 
• Sharing the lesson objectives 
• Thinking about questions individually 
• Sharing ideas in small groups 
• Reviewing what students learning 

about 

• Criticality-Based 
• Creativity-Based 
• Productivity-Based 
• Responsibility- Based 

  
 ซึ่งเมื่อดูหลักคิดแล้วก็คล้ายคลึงกัน คือ ต้องให้ เด็กรู้จักคิด ให้ เด็กแสดงความคิดออกมา
แลกเปลี่ยนกัน แล้วสุดท้ายจึงมาดูว่าเด็กได้อะไร รับผิดชอบแค่ไหน ดังเช่น ของญี่ปุ่นใช้ว่า Thinking 
About Questions ของไทยเราใช้ Criticality ญี่ปุ่นใช้ Sharing Ideas ของเราใช้ Productivity  เป็นต้น 
 4) จากการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
แนวการรับแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย พบว่า การพิจารณา คาดการณ์ จากการน า 
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อาคีตะโมเดลมาใช้ในประเทศไทย การรับหรือน า Akita Model มาประยุกต์ใช้ควรท าความเข้าใจแต่
ละขั้นตอนอย่างถ่องแท้ และสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง อาจจะมี
รายละเอียดวิธีการที่แตกต่างกันบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของไทย ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
     (1)  เรียนรู้ จากการเยือน เตือนใจให้คิด เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการรับแนวคิด หลักการ
จากต่างประเทศ ที่ผู้รับจะต้องมีการศึกษา สอบถามรายละเอียดของการน าเสนอโครงการหรือแนวคิด จากผู้
มาเยือน อย่างถี่ถ้วน ทุกแง่มุม ศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ผลดี ผลเสีย ผลประโยชน์แอบแฝง 

   (2)  สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ กระชับมิตร หลังขั้นตอนการพบปะ เพ่ือรับทราบรายละเอียด
โครงการหรือแนวคิดแล้ว ย่อมต้องมีการติดตาม สานต่อ การติดต่อเพ่ือท าความรู้จักกันให้มากขึ้นทั้งตัว
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือขอทราบรายละเอียดของโครงการหรือแนวคิดเพ่ิมเติม จะท าให้ทั้งสองฝ่าย เชื่อ
ใจและไว้วางใจกันมากขึ้น และน าไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
  (3)  ร่วมจิต ลองท า น าไปปฏิบัติ เมื่อได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือลงนาม
ในลักษณะอ่ืน ๆ อย่างเป็นทางการแล้ว ก็เป็นขั้นตอนของการ “น าเข้า” เพ่ือแสดงหรือสาธิตให้เห็นว่ามี
แนวคิด วิธีการ เป็นอย่างไร ในขั้นตอนนี้เป็นการรับแนวคิดพร้อมกับการทดลองท าไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือจะ
ได้เห็นว่า หากรับแนวคิดนี้มาใช้ จะเป็นประโยชน์หรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการรับแนวคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่ มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน หรือมีข้อควรระวังสิ่งใดหรือไม่  
  (4)  เรียนรู้ชัด จากของจริง การได้เห็นการสาธิต การทดลองท า ในสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น 
อาจจะมีการเตรียมที่พร้อมมากว่าสถานการณ์จริง ดังนั้น หากเป็นไปได้ ก่อนที่จะรับแนวคิดใดมาปรับใช้ 
นอกจากการรับชมการสาธิต การลงมือทดลองท าแล้ว ควรจะต้องได้ เห็นได้สัมผัสบรรยากาศใน
สถานการณ์จริงด้วย   
  (5)  ประเมินทุกสิ่งจากประสบการณ์ ในการรับแนวคิดของต่างชาติมาใช้ ต้องมีการประเมิน           
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับแนวคิด ที่เราได้เห็นการปฏิบัติในสถานการณ์จริง การได้ลงมือทดลองท า หลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญอย่างหนึ่งของอาคีตะโมเดล  คือ การที่ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งก่อนและหลังการสอน 
เป็นยิ่งกว่า ชุมชนการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาชีพ (PLC) ครูจะมีการทบทวนปัญหาที่พบระหว่างการเรียนการ
สอนแล้วมาถกเถียงหาทางแก้ปัญหาและพัฒนาไปด้วยกัน จนเป็นกิจวัตร เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนของอาคีตะ ครูของอาคีตะ มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า เพ่ือเตรียมการสอน มีการศึกษาแผนการสอน 
และวางแผนการสอน การหาวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนร่วมกัน ร่วมกันคิดและเตรียมกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้
เด็กได้คิดและเพลิดเพลินกับการเรียนและคิดหาค าตอบจากบทเรียน หลังเลิกเรียนตอนเย็นครูจะประชุม
ร่วมกันเพ่ือทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอน และหาวิธีปรับปรุงการสอนร่วมกัน ตามวิธีการ PDCA ที่ครู
ไทยคุ้นเคย  
  (6)  อย่าฝันหวานเกินไป  การน าแนวคิดต่างประเทศ มาใช้กับประเทศไทย มีข้อที่ควรระวัง
อยู่มากเช่นกัน ดังที่เราเคยเห็นหลายเรื่องหลายนโยบายที่เรารับแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้อย่างรีบเร่ง 
ขาดการศึกษาอย่างถี่ถ้วน การน าไปปฏิบัติก็ไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน สุดท้ายก็ไม่ประสบความส าเร็จ และ
ล้มเลิกโครงการไป 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
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 1. การเกิดและพัฒนาการของ Akita Model เกิดจากการมองเห็นปัญหาของครูและ
ผู้เกี่ยวข้องแล้วพยายามหาวิธีการแก้ไขกันในหมู่ครูจนเกิดเป็น แนวคิดอาคีตะโมเดลขึ้นมา ซึ่งนับได้ว่า
เป็นจุดเด่นในการท างานของครูที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนซึ่งการ
ปฏิบัติในลักษณะนี้พบไม่มากในประเทศไทย 
  2. ในการด าเนินงานของครูที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจและท างานด้วยกันอย่าง
เต็มก าลังในกิจกรรม Lesson Study โดยศึกษาแผนการสอนร่วมกันก่อนท าการสอน ศึกษาและ
คาดการณ์การแนวการตอบที่หลากหลายของผู้เรียนพร้อมทั้งวางแผนเพ่ือเตรียมที่จะตอบค าถาม
ผู้เรียนในชั้นเรียน ซึ่งครูไทยไม่ค่อยมีการปฏิบัติในลักษณะนี้ 
 3. มุมมองของนักวิจัยมองภาพวัฒนธรรมการเรียนรู้ของญี่ปุ่นว่าผู้เรียนไม่ค่อยได้แสดงความ
คิดเห็น แต่ผลของ Akita Model ปรากฏว่าผู้เรียนของญี่ปุ่นมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าความเข้าใจของนักวิจัยถูกก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสามารถ
เกิดขึ้นได ้

4. ผลการวิจัยสะท้อนว่า ครูเน้นให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระมากกว่าการสอนให้
จบเนื้อหาตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการศึกษาของไทยควรเน้นการสอนคิดให้มากขึ้น 
2. ในการเรียนการสอนควรเน้นสาระมากกว่ารูปแบบ โดยการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาอย่าง

แท้จริงมากกว่าการเรียนให้ครบตามหลักสูตรเท่านั้น 
3. การรับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาควรต้องศึกษาการเกิดขึ้น พัฒนาการของแนวคิดใหม่นั้น

อย่างลึกซึ้งให้รู้ถึงจุดเริ่มต้นเพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน 
4. การรับแนวคิดใหม่ควรต้องถกเถียงถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความคงทนของ

สังคมไทยด้วย   
5. การศึกษาไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็หนีไม่ พ้นความมุ่งมั่น ความเอาจริงเอาจัง และความ

เสียสละของครู  ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของครู  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ
ของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต
สื่อ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่   
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม 2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับนิสิต และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่ อสั งคม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่  1) อาจารย์ประจ าวิชา 2) นิสิต 3) นิสิตรุ่น พ่ี  
4) ผู้ประสานงาน 5) บุคลากรทางการแพทย์ 6) กลยุทธ์การสอน 7) สื่อสังคม  และ 8) การประเมิน และ
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มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นเตรียมการ 3) ขั้นสอน 4) ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งมี 7 
ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 4.1) ขั้นวิเคราะห์ 4.2) ขั้นท าความเข้าใจ 4.3) ขั้นสร้างไอเดีย 4.4) ขั้นออกแบบ 
4.5) ขั้นพัฒนา 4.6) ขั้นน าส่ง 4.7) ขั้นน าไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปผลและประเมิน 

2. นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด  
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
การผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้าน และมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้าน
ด้วย 3. นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด 
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.87, S.D. = 0.37) 

 
ค าส าคัญ 
          รูปแบบการสอน สมรรถนะ การออกแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อ  
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to develop instructional models to 

enhance instructional design competencies for media production of undergraduate 
students majored in Educational Technology and Communications, Mahasarakham 
University, 2) to study the effects of instructional design competencies for media 
production of the students with the developed instructional models, and 3) to study 
of students' satisfaction with  instructional models to enhance instructional design 
competencies for media production. The samples of this study was 12 sophomores 
majored in Educational Technology And Communications, Faculty of Education, 
Mahasarakham University who enrolled in Instructional System Design for Media 
Production Course (Course No. 0503 213) in academic year 2017. Moreover, the 
research instruments consisted of 1) the instructional model of Community Based 
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support, 
2) the self-assessment of students’ instructional design competencies, and 3) 
Satisfaction Assessment Form. The data were analyzed by using Average, and 
Standard Deviation. 

      The Results of research were as follows: 
1. The instructional model which enhanced instructional design competencies 

for media production of undergraduate students majored in Educational Technology 
and Communications, Mahasarakham University was the instructional model of 
Community Based Learning with Design Thinking Process and using of social media 
for learning support. The instructional model consisted of 8 components which were          
1) instructors, 2) students, 3) senior students, 4) coordinators, 5) medical personnel,         
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6) instructional strategies, 7) social media, and 8) the assessment. In addition, the 
instruction composed of 5 steps which were 1) introduction, 2) preparation step,  
3) instruction step, 4) operation step (this step consisted of 7 sub-steps which were   
4.1) analysis, 4.2) understanding, 4.3) ideation, 4.4) design, 4.5) development, 4.6) delivery, 
4.7) implementation, and 5) Conclusion and Evaluation step.  

2. Students who studied with the instructional model of Community Based 
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support 
had higher level of post-learning instructional design competencies for media production 
in all aspects, and they also had higher development of competencies in all 
dimensions. 

3. Students who studied with the instructional model of Community Based 
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support 
had the highest satisfaction level.  ( X = 4.87, S.D. = 0.37). 
 
Keywords 
          Instructional Model, Competencies, Instructional Design, Media Production 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด        
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21 st century skills) กล่าวคือ  
ต้องเรียนรู้ให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน ดังนั้น หลักการจัด 
การศึกษาจึงไม่ควรเน้นที่การสอนเนื้อหาสาระความรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นที่การสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่เฉพาะ ส านึกในความ
เป็นคน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป (Panich, 2012 
cited in Lawang & Junprasert, 2017)  ภาควิช าเทคโน โลยีและสื่ อสารการศึกษา คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอน รายวิชา 0503 213 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ พัฒนาสมรรถนะ  และมี
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนรู้
ส าหรับหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกแบบและพัฒนา
สื่ออย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ มีเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะน าผลงานไปใช้ได้จริ ง 
(Tangpakdee, 2017) การท าให้นิสิตบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอน จึงได้ศึกษาและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อที่นิสิตจ าเป็นต้อง มี โดย
ประยุกต์จาก กรอบสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอน (Koszalka 
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et al, 2013)  มีสมรรถนะ ทั้งหมด 9 ด้าน  ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการสื่อสาร จ านวน 4 สมรรถนะ
ย่อย 2) สมรรถนะด้านการท างานในโลกความเป็นจริง จ านวน 3 สมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะด้าน
การวางแผน จ านวน 4 สมรรถนะย่อย 4) สมรรถนะด้านวิเคราะห์ จ านวน 5 สมรรถนะย่อย 5) 
สมรรถนะด้านการออกแบบ จ านวน 3 สมรรถนะย่อย 6) สมรรถนะด้านการพัฒนา จ านวน  4 
สมรรถนะย่อย 7) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ จ านวน 2 สมรรถนะย่อย 8) สมรรถนะด้านการ
น าไปใช้ จ านวน 2 สมรรถนะย่อย และ 9) สมรรถนะด้านประเมิน จ านวน 2 สมรรถนะย่อย ซึ่งการ
จะพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยศาสตร์การสอนมาออกแบบร่วมกับเนื้อหา
การสอนและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานและกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบร่วมกับการใช้สื่อสังคมมาออกแบบรูปแบบการสอนใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้แบบ
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning (CBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการให้บริการใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ท าให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวในการเรียนรู้ เป็น Active Learner เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่สอน เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะส่วนบุคคล
ของผู้เรียน ทักษะทางสังคม การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ สร้างภาวะผู้น า การ
เข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิก ฝึกทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมือง พัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
ความพร้อมในโลกของการท างานจริง (Saengsuwan, 2014) ส่วนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking Process) นั้น เป็นเครื่องมือใหม่ในการออกแบบนวัตกรรมความคิดที่น าไปสู่การ
สร้างความเป็นไปได้ให้กับการพัฒนาสินค้า งานบริการ และธุรกิจที่มีความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวใจ
ส าคัญ กระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ แก้ไขปัญหา โดยท างาน
ร่วมกันระหว่างศาสตร์ของการออกแบบและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องนักออกแบบจะต้องมีความรู้แบบ 
สหสาขามากขึ้น เพ่ือสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้ (Creative Thailand, 2018) 
และยังมีประโยชน์หากน ามาใช้ในการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในหลายด้าน 
ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ร่วมมือในการท างาน ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และการรู้แจ้งที่เกิดจากการทดลองเชิงประจักษ์ 
(Rojsangrat, 2016) อีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของรายวิชาเป็นอย่างดี จากการที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้ทดลองใช้และปรับปรุงมา  
3 ปีการศึกษาแล้ว  ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การจัดการและการด าเนินการในรายวิชากับ
หน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้น าสื่อสังคมมาออกแบบการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับขั้นตอนการสอนของการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ เพราะปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดเป็น
สื่อเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ ที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึง และ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกิดประโยชน์
อย่างมาก การน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากจะพัฒนาผู้สอนให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้สอน
เป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาที่สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Auttaput, Sittiwong 
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& Teeraputon, 2017) รวมถึงเป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นพ้ืนที่วิจัย
สามารถใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสาร แสดงผลงาน หรือนัดหมายกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เพ่ิมมากข้ึนจากรูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้ในปีการศึกษา 2559 

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการสอนที่
ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบโจทย์การท างาน
ในโลกแห่งความจริง นิสิตที่เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน และสามารถใช้รูปแบบการสอน
นี้เป็นแนวทางให้คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันอ่ืนที่สอนในรายวิชาที่มี
ลักษณะคล้ายกันได้น าไปใช้พัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมี
ลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย องค์ประกอบและข้ันตอนอะไรบ้าง 

2. ผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนนั้น เป็นอย่างไรบ้าง 

3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่ออยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต
สื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

2. เพ่ือศึกษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิต 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่ เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ         
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

พื้นที่ในการวิจัย 
 พ้ืนที่ชุมชนที่นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมี
หน่วยงานสมัครใจให้ความร่วมมือเป็นแหล่งปฏิบัติการ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน 
แผนก OPD ตา แผนก ANC แผนกสุขภาพจิตและจิตเวช แผนกทันตกรรม ฝ่ายเภสัชสนเทศ 
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กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย    
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่  2  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213  การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน      

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตก่อนและ 
หลังเรียนส าหรับนิสิตประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 29 ข้อ แล้วน าไปทดลองใช้กับนิสิตในกลุ่มการเรียนอ่ืนในปีการศึกษา 
2559  จ านวน 15 คน จากนั้นน ามาหาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า 
ทั้ง 29 ข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง .72-.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ว่าข้อค าถามที่มีคุณภาพ 
ต้องมีค่ามากว่าหรือเท่ากับ .70 (Nunnally, 1978 cited in Wongwanich, 2007)  แปลได้ว่าแบบ
ประเมินมีคุณภาพสามารถน าไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อก่อนและหลังเรียนของนิสิตที่ให้นิสิตประเมินตนเอง (Srisa-ard, 2002) มีดังนี ้
  4.51 – 5.00   มีสมรรถนะระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 มีสมรรถนะระดับมาก 
                     2.51 – 3.50 มีสมรรถนะระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 มีสมรรถนะระดับน้อย 
1.00 – 1.50  มีสมรรถนะระดับน้อยที่สุด 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อรูปแบบการสอน เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะ
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 7 ข้อ โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยดัชนี
IOC ซึ่งพบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ (Srisa-ard, 2002) มีดังนี้ 
  4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก 
                     2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน

และการผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วน ามาสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ แล้วปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้ประเมินที่เป็นนิสิต อาจารย์ 
และตัวแทนชุมชน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

113 

2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสื่อสังคม แล้วจึงน ามาออกแบบและพัฒนาสร้างเป็น “รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม” ที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ  

3. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการสอน  แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงของเครื่องมือ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
(IOC) ซึ่งได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 

4. ผู้วิจัยน าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิต
ก่อนและหลังเรียนส าหรับนิสิตประเมินตนเองที่ผ่านการน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตในกลุ่ม
การเรียนอ่ืนในปีการศึกษา 2559 แล้วน ามาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยค านวณหา
ค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
อยู่ระหว่าง .72 - .86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ จากนั้นน ามาปรับปรุงด้านภาษาให้เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น 

5. เมื่อเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบการ
สอนกับนิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 โดยการสอนคาบแรกในสัปดาห์ที่ 1 นิสิตจะท าแบบประเมิน
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียน หลังจากนั้นจะ
ด าเนินการตามทุกขั้นตอนของรูปแบบการสอนจนครบ แล้วจึงให้นิสิตท าแบบประเมินสมรรถนะ         
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อรูปแบบการสอน โดยมีผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการวิจัยทุกระยะตามท่ีกล่าวมา 

6. จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัย 

 ปีการศึกษา 2560 เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561 
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
นิสิตในปีการศึกษา 2560 ท าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการ

ผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียน โดยใช้ Google form ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้วท าแบบ
ประเมินสมรรถนะฯหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการสอน โดยใช้ 
Google form ในช่วงวันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 
ผลการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน 

เพื่อการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ “รูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด          
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 องค์ประกอบของการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด         
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าวิชา มีบทบาทหน้าที่ในการสอน พูดกระตุ้นสร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังความรับผิดชอบในฐานะคนท าสื่อ หรือยกตัวอย่างท าให้นิสิตเห็นคุณค่าของการเรียนและ           
การท างานอย่างมีความหมายโดยสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ วางแผนการปฏิบัติการ 
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ ชุมชน อ านวยความสะดวกในการเรียน ให้ค าแนะน าในการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์ผู้รับสื่อ การวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การตัดสินใจเลือกสื่อที่จะผลิต ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการผลิตสื่อ ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อ รวมไปถึงการ
วางแผนเผยแพร่สื่อ ติดตามการท างานของนิสิตให้ Feedback ทั้งแบบรายบุคคลและทีมออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือประเมินในการจัดการเรียนการสอน   

2. นิสิต มีหน้าที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อที่อาจารย์สอนและมอบหมายงาน วิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ผู้รับสื่อ วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่อ ประเมินและ
วิพากษ์สื่อ ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และท างานร่วมกันเป็นทีมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

3. นิสิตรุ่นพี่ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบและพัฒนาสื่อ 

4. ผู้ประสานงาน เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความรู้ การผลิตและเผยแพร่สื่อของ
หน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน รวมไป
ถึงการขออนุญาตในการลงพ้ืนที่ การรายงานการปฏิบัติงานแต่ละระยะจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสื่อ 
ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสานงานในพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา 

5. บุคลากรทางการแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ อธิบายนิสิตให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบท
ของหน่วยงานให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลสภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
ในหอผู้ป่วย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่จะผลิตสื่อ และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงสร้างเนื้อหาและเนื้อหาที่จะใช้ผลิตสื่อ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อร่างสื่อก่อนที่นิสิต
จะน าไปผลิตจริง ให้ค าแนะน าและช่วยตรวจสอบ ประเมินสื่อที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้ความช่วยเหลือ 
ในการสอบถาม และทดลองใช้สื่อสอนคนไข้หรือญาติ พร้อมประเมินคุณภาพสื่อและสมรรถนะนิสิต 

6. กลยุทธ์การสอน ได้แก่ การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด        
เชิงออกแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นน า (2) ขั้นเตรียมการ (3) ขั้นสอน (สอนแบ
บรรยายและสอนแบบปฏิบัติการในชั้นเรียน) (4) ขั้นปฏิบัติการ (นิสิตลงปฏิบัติการในพ้ืนที่จริงควบคู่
กับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการรับการปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน) (5) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

7. สื่อสังคม 
    7.1 Facebook:  ฟังค์ชั่น Group ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต และนิสิตกับเพ่ือน

ร่วมทีม เป็นพ้ืนที่ประกาศข่าว ส่งงาน ติดตามงาน ฟังค์ชั่น Inbox ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต
ในกรณีนิสิตต้องการปรึกษาแบบรายบุคคล 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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               7.2 Google Drive: ใช้เป็นพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารและผลงานของทั้งอาจารย์และนิสิต         
ใช้แชร์ Link ผลงานของนิสิตให้กับเพื่อนร่วมทีม อาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม 
               7.3 Google Form: ใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นของนิสิต และการประเมินออนไลน์ของอาจารย์ 
                7.4 Google Sheet: ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจากการประเมิน 
               7.5 Line: ใช้สื่อสารระหว่างนิสิตกับเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือนร่วมชั้นและบุคลากรทาง   
การแพทย์ของแต่ละทีม ใช้แชร์Linkผลงานของนิสิตให้กับเพ่ือนร่วมทีม และบุคลากรทางการแพทย์
ของแต่ละทีม    

8. การประเมิน  
8.1 ประเมินผลงาน: อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม 

ประเมินผลงานนิสิตแต่ละทีม  
8.2 ประเมินความพึงพอใจ: นิสิตประเมินความพึงพอใจอาจารย์ นิสิตประเมินความ   

พึงพอใจต่อรูปแบบการสอน บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจนิสิต 
8.3 ประเมินสมรรถนะนิสิต: นิสิตประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือการผลิตสื่อของตนเอง 
 ขั้นการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

สนับสนุนและการเรียนโดยใช้สื่อสังคม  ประกอบด้วย 5 ขั้นสอนหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขั้นน า 
 อาจารย์แนะน ารายวิชา เปิดไฟล์ประมวลผลรายวิชาชี้แจงหัวข้อการสอน วิธีการสอน 

วิธีการประเมินผลการเรียน โดยนิสิตสามารถสอบถาม ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและปรับแผนการเรียน เมื่อ
ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว อาจารย์จึง post ไฟล์ประมวลรายวิชาที่ Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้นิสิตท าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการ
ผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียนโดยใช้แบบประเมินบน Google form 

 อาจารย์แนะน าแหล่งเรียนรู้เว็บไซต์และตัวอย่างผลงานของนิสิตรุ่นพ่ีจาก Google Drive    
 อาจารย์และนิสิตรุ่นพ่ีให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนด าเนินการลงพ้ืนที่

เกี่ยวกับขั้นตอนการลงพ้ืนที่ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการลงพ้ืนที่ ปัญหาและอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นพร้อมบอกแนวทางแก้ไข 

 อาจารย์และนิสิตร่วมกันวางแผนการด าเนินโครงการ โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการเลือกหน่วยงานในชุมชน หรือ ชุมชนเองที่จะพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งปีการศึกษา 2560 นิสิตได้
เลือกพ้ืนทีเ่ป็นโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามนิสิตรุ่นพี่แต่หน่วยงานย่อยไม่เหมือนกับรุ่นพี่ 

2. ขั้นเตรียมการ 
 เมื่อได้ พ้ืนที่ ในการปฏิบัติการแล้ว อาจารย์จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้

ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ขอความร่วมมือและคัดเลือกหน่วยงานของโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยจ านวนหน่วยงาน
ก าหนดตามอัตราส่วน นิสิต 2-3 คน : 1 หน่วยงาน 
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 อาจารย์ท าหนังสือจากผู้บริหารคณะ ส่งไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลเพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการและชี้แจงแผนการด าเนินโครงการแก่บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 ผู้ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) แจ้งจ านวน
และรายชื่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมายังอาจารย์ 

 อาจารย์ยืนยันนัดหมายเวลา สถานที่จ านวนคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศกับผู้ประสานงาน 
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา) และเตรียมไฟล์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ใช้ในวันปฐมนิเทศ 

3. ขั้นสอน 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ ความหมาย ความเป็นมาและความส าคัญของการออกแบบ

ระบบการเรียนการสอน ความส าคัญและความสัมพันธ์ของทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ
เรียนรู้และรูปแบบการสอน ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 นิสิตท าใบงานเพื่อสรุปความเข้าใจของหลักการทฤษฎีที่เรียนไป โดยดาวน์โหลดไฟล์
ใบงานจาก Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ Feedback จากผลงานใบงานของนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ ภาพรวมของกระบวนการการผลิตสื่อการศึกษา 

กระบวนการวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้) ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 นิสิตรับโจทย์รายบุคคลเพ่ือท าแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์
ผู้เรียน  วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ใน Group Facebookรายวิชา 

 อาจารย์ให้นิสิตแบ่งทีมและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดท าสื่อน าเสนอข้อมูลและ
ความสามารถทักษะการผลิตสื่อของสมาชิกในทีมที่จะลงพ้ืนที่ 

 อาจารย์ให้ Feedback และเฉลยโจทย์งานรายบุคคลแบบฝึกหัดวิเคราะห์โดยเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในงานของเพ่ือน 

 อาจารย์สอนภาพรวมของหลักการและกระบวนการออกแบบ พัฒนา การวางแผน
การน าไปใช้และการประเมินสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 อาจารย์แจ้งจ านวนและชื่อหน่วยงานที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
 นิสิตแต่ละทีมน าเสนอสื่อน าเสนอข้อมูลและความสามารถทักษะการผลิตสื่อของ

สมาชิกในทีมจากไฟล์ใน Group Facebook รายวิชาแล้วอาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้นให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง  

 อาจารย์ให้นิสิตแต่ละทีมท าเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
4. ขั้นปฏิบัติการ 
   (นอกเวลาเรียน) 
 ปฐมนิเทศแนะน าอาจารย์และทีมนิสิตเพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการแก่ตัวแทน

บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล 
 อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
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 นิสิตทุกทีมน าเสนอสื่อน าเสนอข้อมูลและความสามารถทักษะการผลิตสื่อของ
สมาชิกในทีม 

 ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานเลือกทีมนิสิต แล้วให้แต่ละทีมท าความ
รู้จักกัน สร้าง Group Line พร้อมพานิสิตไปชมพ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วยงานและให้ข้อมูลเบื้องต้น 

4.1 ขั้นวิเคราะห์ (1) 
 นิสิตเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นครั้งที่ 1 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานในการ

ผลิตสื่อ ทั้งสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ผู้ใช้บริการ และข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน สิ่งที่ได้จาก            
การพูดคุยและชมพ้ืนที่ในวันปฐมนิเทศ ปัญหาที่พบ สิ่งที่จะพัฒนาจากปัญหาที่พบ 5 อันดับ โดยส่ง
รายงานใน Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต

สื่อการศึกษา ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน พร้อมให้ดูตัวอย่างโมเดลของรุ่นพ่ี          
ที่พัฒนาไว้ จาก Group Facebook รายวิชา 

 นิสิตซักถาม ข้อสงสัย 
(นอกเวลาเรียน) 
4.1 ขั้นวิเคราะห์ (2) 
 นิสิตลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 จากพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตรายงานข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 ต่ออาจารย์และสรุป

หัวเรื่องท่ีจะออกแบบและพัฒนาสื่อ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์พิจารณาตัดสินหัวเรื่องเนื้อหาที่นิสิตจะออกแบบและพัฒนาสื่อของทุกทีม 
 อาจารย์ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา บอกเทคนิคการสืบค้น ข้อควรระวัง   

ในการท างาน พร้อมยกกรณีศึกษาจากผลงานของนิสิตรุ่นพ่ีที่แสดงไว้ใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์มอบหมายงานให้นิสิตแต่ละทีมวิเคราะห์เนื้อหาในหัวข้อการออกแบบและ

พัฒนาสื่อที่ทีมได้รับ 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมสืบค้นและรวบรวมเนื้อหาในเรื่องที่จะออกแบบสื่อ โดยขอค าแนะน า

จากบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีม 
 แล้วน าเนื้อหาทั้งหมดมาคัดเลือก หาความสัมพันธ์และล าดับเนื้อหาแล้วสร้างเป็น

แผนผังโครงสร้างเนื้อหาที่จะน าไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
(ในเวลาเรียน) 
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 นิสิตแต่ละทีมนัดหมายเวลาและรายงานผลการวิเคราะห์ เนื้อหาและแสดง
รายละเอียด 

เนื้อหาต่ออาจารย์ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแผนผังโครงสร้างเนื้อหาให้นิสิตแต่ละทีม 
 อาจารย์มอบหมายให้นิสิตแต่ละทีมไปร่างแบบสื่อที่จะพัฒนา เมื่อได้รับการรับรอง

หลังตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีมแล้ว 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตปรับปรุงแผนผังโครงสร้างเนื้อหาจากค าแนะน าของอาจารย์แล้วน าไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีมตรวจสอบแล้วลงลายมือชื่อรับรอง 
4.2 ขั้นท าความเข้าใจ  
 นิสิตแต่ละทีมน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ผู้ รับสาร

วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เนื้อหา มาสรุปข้อจ ากัดข้อจ าเป็นเพ่ือสร้าง

แนวทางการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
4.3 ขั้นสร้างไอเดีย  
 นิสิตแต่ละทีมสืบค้นหาตัวอย่างสื่อที่ทีมต้องการจะพัฒนาจากสื่อเดิมและ

แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยขอค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ประจ า
ทีม นิสิตรุ่นพี่ และอาจารย์ได้  

(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมเข้ารับค าปรึกษากับอาจารย์รายทีมทั้งแบบเผชิญหน้าและออนไลน์            

ใน Inbox Facebook 
(นอกเวลาเรียน) 
4.4 ขั้นออกแบบ 
 นิสิตแต่ละทีมออกแบบร่างสื่อตามข้อมูลจากการขั้นท าความเข้าใจและขั้นสร้างไอเดีย 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมน าเสนอแบบร่างสื่อต่ออาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้น  
 อาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้นให้ค าแนะน าและแนวทางปรับแก้สื่อ 
 อาจารย์นัดหมายให้นิสิตแต่ละทีมส่ง Link งานออกแบบร่างสื่อให้อาจารย์ตรวจสอบ

และรับรองอีกครั้ง จึงเริ่มพัฒนาได้ โดยอาจารย์ตรวจสอบแล้วแจ้งผลใน Group Facebook รายวิชา 
(นอกเวลาเรียน) 
4.5 ขั้นพัฒนา  
 ทุกทีมเมื่อได้รับการตรวจสอบร่างสื่อจากอาจารย์แล้วให้ด าเนินการพัฒนาสื่อระยะที่ 1 

(30%)  
(ในเวลาเรียน) 
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 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 1 (30%) โดยส่งงานน าเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 2 (50%) 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 2 (50%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 3 (70%) 
 นิสิตน าเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 1 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 3 (70%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 4 (100%) 
 นิสิตน าเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 2 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 4 (100%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการจัดท าแพคเกจเพ่ือน าสื่อส่งมอบ 
(นอกเวลาเรียน) 
4.6 ขั้นน าส่ง  
 นิสิตทุกทีมจัดท าแพคเกจสื่อเพ่ือส่งมอบ 
 อาจารย์และนิสิตร่วมกันมอบสื่อให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
4.7) ขั้นน าไปใช้  
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมน าสื่อไปใช้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนต้น 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 
5.1 ขั้นสรุป 
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 นิสิตทุกทีมจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงาน พร้อมถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข ประสบการณ์ที่ได้รับและสร้างโมเดลการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตสื่อ
ของทีมส่งให้อาจารย์  

 ผู้ร่วมโครงการทั้งหมด สรุปบทเรียนร่วมกัน (AAR: After Action Review) ที่
มหาวิทยาลัย 

5.2 ขั้นประเมินผล 
 นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนและประเมินสมรรถนะด้านการ

ออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองหลังจบกระบวนการ โดยใช้ Google form 
 นิสิตประเมินความพึงใจอาจารย์ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจต่อผลงานและนิสิตโดใช้

Google form 
 อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต โดยน าคะแนนจากบุคลากรทางการแพทย์มาค านวณ

ร่วมแล้วสรุปคะแนนตัดเกรดโดยใช้  Google Sheet เสร็จ จึงน าไปลงในระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 2 ผลของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียน 
การสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒนาขึ้น  
มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและ  
มีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้านด้วย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อก่อนเรียน หลังเรียนและพัฒนาการของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

 
สมรรถนะการ

ออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการ

ผลิตสื่อ 

สมรรถนะฯ 
ก่อนเรียน 

แปลผล 
ระดับ

สมรรถนะ 

สมรรถนะฯ 
หลังเรียน 

แปลผล 
ระดับ 

สมรรถนะ 

พัฒนาการ 
สมรรถนะฯ 

X pre S.D. X post S.D. X พฒันาการ 

1. ด้านการสื่อสาร 2.35 0.89 น้อย 4.10 0.59 มาก 1.75 
2. ด้านการท างานใน 
   โลกความเป็นจริง 

3.11 1.01 ปานกลาง 4.75 0.89 มากที่สุด 1.64 

3. ด้านการวางแผน 2.61 0.84 ปานกลาง 4.31 0.59 มาก 1.71 
4. ด้านการวิเคราะห ์ 2.50 0.80 น้อย 4.23 0.56 มาก 1.73 
5. ด้านการออกแบบ 1.97 0.65 น้อย 3.97 0.61 มาก 2.00 
6. ด้านการพัฒนา 2.19 0.68 น้อย 4.04 0.68 มาก 1.85 
7. ด้านการบริหาร 
   จัดการ 

2.17 0.64 น้อย 4.21 0.60 มาก 2.04 

8. ด้านการน าไปใช้ 2.54 0.66 ปานกลาง 4.54 0.51 มากที่สุด 2.00 
9. ด้านการประเมิน 2.21 0.59 น้อย 4.21 0.72 มาก 2.00 

รวม 2.41 0.85 น้อย 4.26 0.63 มาก 1.85 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่ อที่ มี พัฒนาการสู งที่ สุ ด  3 อันดับแรก ได้แก่   ด้ านการบริหารจัดการ 
( X พัฒนาการ = 2.04) ด้านการออกแบบ ( X พัฒนาการ = 2.00) ด้านการน าไปใช้ ( X พัฒนาการ = 2.00) 
ด้านการประเมิน ( X พัฒนาการ = 2.00) และด้านการพัฒนา ( X พัฒนาการ = 1.85) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ  

นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213  การออกแบบระบบการเรียน 
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด  
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่ สุด  ( X = 4.87, 
S.D. = 0.37) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วย
    รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ  
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ แปลผล 

ระดับ 
ความพึงพอใจ X  S.D. 

1. รูปแบบการสอนมีความสอดคลอ้งของกับเนื้อหารายวิชา 4.75 0.45 มากที่สุด 
2. รูปแบบการสอนท าให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น 

4.75 0.45 มากที่สุด 

3. รูปแบบการสอนท าใหไ้ด้เรียนรูว้ิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่างและการลงพื้นที ่

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบการสอนท าใหไ้ด้รบัความรู้และประสบการณ์
ตรงที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากต าราและการเรยีนในช้ัน
เรียน 

4.92 0.29 มากที่สุด 

5. รูปแบบการสอนท าใหส้ามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอื่นได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. รูปแบบการสอนท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 4.83 0.58 มากที่สุด 
7. รูปแบบการสอนท าให้เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน 

4.83 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนระดับมากที่สุดทุกรายการ 
โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87 , S.D. = 0.37) ส่วนรายการที่นิสิต 
มีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ท าให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่างและการลงพ้ืนที่ ( X = 5.00 , S.D. = 0.00) และรูปแบบการสอนท าให้นิสิตสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอ่ืนได้  ( X = 5.00 , S.D. = 0.00) 
 
อภิปรายผล 
          1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบชุมชน เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ช่วยให้นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 
การศึกษาปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบในนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2559 
พบว่า นิสิตมีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
ทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้านเช่นกัน (Tangpakdee, 2017) ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ในกลุ่ มการเรียนอ่ืนและ
นิสิตรุ่นอ่ืนได้ แม้รูปแบบการสอนในปีการศึกษา 2560 จะมีตัวแปรที่แตกต่างจากปีการศึกษา 2559 
คือ การก าหนดให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สื่อสังคมในหลายขั้นตอน  แต่ก็ส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมของนิสิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Kositpipat (2016) ที่วิจัย
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประชามติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่
ได้รับการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชน ไม่มีความแตกต่างระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการสอนผ่านสื่อระหว่างสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนอยู่
ในระดับมากท้ัง 2 กลุ่ม   
           2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดย
รายการที่นิสิตมีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ ท าให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ผู้คนจากกรณีตัวอย่างและการลงพ้ืนที่และรูปแบบการสอนท าให้นิสิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ ได้ รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอ่ืนได้  ซึ่ งสอดคล้องกับ  Siriphantana & 
Uamcharoen (2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยรวม
ทั้งด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการที่เห็น
ด้วยสูงสุด คือ การเรียนรู้ตามโปรแกรมท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เรียนรู้จาก
ศาสตร์ส าขาต่ าง ๆ  แ ละช่ วยบู รณ าการสิ่ งที่ เรี ยนกับ ชี วิ ตจริ ง อี ก ยั งทั้ งสอดคล้ อ งกั บ  
Srisuk (2018) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างเป็นระบบที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะน าความรู้และความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์และหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลวิจัยสามารถเป็นแนวทางการสอนให้คณาจารย์ที่สอนในรายวิชาออกแบบและผลิต
สื่อต่าง ๆ ได้ให้นิสิตได้เรียนรู้จากโลกการท างานจริง ปลูกฝังความรับผิดสอบต่อสังคม ท าให้การ
เรียนรู้ของนิสิตมีความหมายมากข้ึน เหมาะกับรายวิชาที่มีลักษณะของโครงการ (Project) 

2. ผลวิจัยสะท้อนถึงสมรรถนะที่สูงขึ้นของนิสิต หากพิจารณาจากขั้นตอนการสอน           
ในรูปแบบการสอนแล้ว อาจารย์ประจ าวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนนี้ จะต้องท าหน้าที่หลายอย่าง ทั้งเป็น
ผู้สอน ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา ผู้ออกแบบการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการสอนในรายวิชาที่นิสิตมีจ านวนมาก เพราะอาจารย์ไม่สามารถ
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ดูแลได้อย่างทั่วถึง ยกเว้น เพ่ิมอาจารย์ที่มีศักยภาพเท่ากันในสัดส่วนที่สามารถดูแลผู้ เรียนได้ 
(อาจารย์ 1 คน : นิสิต 15 คน)  

3. การคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโจทย์ที่จะต้องมาร่วมท างานกับนิสิตมีความส าคัญ
มาก โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่บุคลากรท างานอย่างจริงจัง ค านึงถึงความถูกต้อง และการน าใช้
ประโยชน์กับมนุษย์ได้จริง ท าให้นิสิตได้พ่ีเลี้ยงในการท างานที่เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ  ไม่ปล่อยนิสิตท างานและเรียนรู้อย่างเคว้งคว้าง อีกทั้งมีหน่วยงานผู้ประสานงานที่ชัดเจน
และท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ดี จึงท าให้การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ราบรื่นและประสบความส าเร็จ การเลือกหน่วยงานจึงมีส าคัญอย่างยิ่งในรูปแบบการสอนนี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการติดตามศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อที่นิสิตได้ออกแบบและพัฒนาด้วย

กระบวนการที่เป็นระบบและยากล าบากว่า สามารถใช้งานไดดี้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่
2. ควรมีการน ารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองใช้ในทุกกลุ่มการเรียน เพ่ือศึกษาข้อมูลในวง

กว้าง และควรทดลองใช้กับหน่วยงานในชุมชนอ่ืน ๆ นอกจากโรงพยาบาลเพ่ือทดสอบว่า รูปแบบ    
การสอนนี้ สามารถเป็น Generic model การสอนให้คณาจารย์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้หรือไม ่

3.  ควรมีการถอดบทเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ โดยเฉพาะทีมที่มีผลงานดี มีการ
บริหารจัดการการท างานได้ดี ว่ามีปัจจัยมีเทคนิคอะไรที่ท าให้การท างานของทีมประสบความส าเร็จ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี และ          
2) เสนอรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี ขอบเขตการวิจัย คณะผู้วิจัยศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ               
วัด จ านวน 9 วัด ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ วัดโบสถ์ วัดชินวราราม วัดเจดีย์หอย วัดศาลเจ้า   
วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิงห์ วัดศาลาแดงเหนือ วัดสองพ่ีน้อง และวัดบางนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้         
ในการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้           
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสนทนากลุ่มย่อย และจัดเวทีประชาคม 
ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.8 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ มีค่าเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์เชิงพหุคูณ   
 ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.23, 
S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า รูปแบบการ
สื่อสารที่จ าแนกตามทิศทางของการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รูปแบบการสื่อสารที่
จ าแนกตามช่องทางของข่าวสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตาม
ลักษณะการใช้ในการสื่อสาร 
   2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
( X  = 4.32, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการการ
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ท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการการท่องเที่ยวด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
   3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.35, S.D. = 0.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนา
จิตส านึกทางการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาค
ส่วน ด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
  4. รูปแบบการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยว ส่วนรูปแบบการสื่อสาร
และการจัดการการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 5. รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี คือ รูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสาร
จากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และแนวนอน นอกจากนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารในลักษณะตามช่องทางของ
สาร ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้จะท าให้การจัดการท่องเที่ยว
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
แหล่งเที่ยวที่น่าสนใจให้เป็นที่รู้จัก ซ่ึงส่งผลกระทบท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน  
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการสื่อสาร  การจัดการการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุก     
ภาคส่วน 
  

ABSTRACT 
 This study is an integrated research which had the objectives as follows:  1)  to 
study the model of communication for the management of sustainable tourism 
cooperation in all sectors in Pathum Thani province, and 2) to propose the model of 
communication for the management of sustainable tourism cooperation in all sectors in 
Pathum Thani province.  The researchers conducted a survey of historical tourist 
attractions in Pathum Thani which included 9 temples as follows: Wat Boat, Wat 
Chinwararam, Wat Chedihoy, Wat Sarnchao, Wat Hongpathummawat, Wat Sing, Wat 
Saladangnua, Wat Songpinong and Wat Bangna. A survey concerned with 400 participants 
who were tourists and people living in Pathum Thani. The instrument in this study 
consisted of questionnaire, interview, observation, focus group discussion and public 
hearing.  The validity of the instrument (IOC) was 0.8 and the reliability was 0.76 the 
statistics for analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation and multiple 
regression. 
 The findings of this study were as follows: 
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1. The level of opinions of the public towards the model of communication was 
found as a whole at the highest level ( X  = 4.23, S.D. = 0.76) Considering each aspect, the 
levels of opinion were arranged from high mean to low mean as follows: the model of 
communication classified by ways of communication, the model of communication 
classified by communication channel, and the model of communication classified by 
characteristics of communication. 

2. Overall, the level of opinions of the public towards tourism management was 
at the highest level ( X  = 4.32, S.D. = 0.72). As for each aspect, the results from the highest 
level were as follows: tourism management related to environment, tourism management 
related to economics and tourism management related to society and culture. 

3. The level of opinions of the public towards sustainable tourism cooperation 
was found as a whole at the highest level ( X  = 4.35, S.D. = 0.70) Concerning each aspect, 
in order of high level to low level, the results were as follows: sustainable tourism 
cooperation in terms of the development of tourism consciousness, sustainable tourism 
cooperation in terms of the development of tourism resources, sustainable tourism 
cooperation in terms of the development of environment in tourist attractions and tourism 
business.  

4. The model of communication correlated with tourism management; and the 
model of communication and tourism management were significantly correlated with 
sustainable tourism at the level of .05 

5. The communication model of Pathum Thani cooperative sustainable tourism 
management was one form that had its own direction. For example, to communicate from 
top to bottom, bottom to top, and horizontal direction. In addition, the one way and two 
way direction were another forms of the place’s communication, which would support the 
tourism management in order to receive the organization’s collaboration through both 
performances and activities. This included the tourism location would be promoted, that 
resulted to provide the cooperative tourism in long run. 

 
Keywords 

Model of Communication, Tourism Management, Sustainable Tourism Cooperation 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
มีแนวโน้มในการแข่งขันธุรกิจรุนแรงขึ้นตามล าดับ เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้อง ปลอดภัย สะอาด มีการรักษา
สภาพแวดล้อม และใช้การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวจึง
ต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยต้องมีการบริหาร
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จัดการการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเพ่ือรองรับ                         
การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนที่ยังคงส่งผลต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
โดยจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางในการฟ้ืนฟู กระตุ้น และพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้เกิดเป็นองค์รวม และบูรณาการในการท างานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการผลักดันให้มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว            
เพ่ือน าไปสู่ เป้าหมาย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการสร้างรายได้จาก             
การท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความสมดุลย์  ความยั่งยืนโดยชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม               
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และชุมชน           
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยจะ
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และมี          
การสื่อสารให้ประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 ในแง่ของการสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึน โดยการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานสัมพันธ์ และสร้างการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมทั้งมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวและสังคม  
ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคน และแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง
จึงจะสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ และจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท าให้แหล่งท่องเที่ยว และสังคมไทย
ได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารจึงถูกน ามาใช้เพ่ือการจัดการ               
การท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนา แก้ไขปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพ่ือท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
 การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์ ตลอดจนการสื่อสารยังเป็นพฤติกรรมที่
มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Gamble & Gamble, 1999) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวูด (Wood, 2000)  
ที่ว่ามนุษย์ใช้เวลาในการสื่อสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ หรือในการท ากิจกรรมก็มีการสื่อสารเข้าไป
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารท าให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน            
และส่งผลซึ่งกันและกันตลอดเวลาในกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับทุกคนในแหล่งท่องเที่ยว ยังเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอ่ืนที่อยู่นอกแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะท า
กิจกรรมใดล้วนต้องอาศัยการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการสนองตอบความต้องการ ความพึงพอใจ 
และการสร้างหรือธ ารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งการสื่อสารยังเป็นพ้ืนฐานของสังคม
เป็นทักษะที่จ าเป็นของสังคมท าให้สังคมด ารงอยู่อย่างสงบสุข ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของสังคม  (Smith. (Ed), 1966) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารมีความส าคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และคงอยู่อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยรูปแบบการสื่อสารมาช่วย 
ในด้านการจัดการและด าเนินการแหล่งท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ผู้ส่งสารจะใช้รูปแบบการสื่อสารที่จะน าพา
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ข่าวสารผ่านช่องทาง ไปยังผู้รับสารเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือ หรือเกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของเดวิด เค เบอร์โล (Berlo, 1960) จะต้องศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและ
รูปแบบการสื่อสารที่ส าคัญของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร นอกจากนี้ยัง
ต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลท าให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จ  
 จากสภาพปัญหาด้านการสื่อสาร การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจในการศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นท่ีของจังหวัดปทุมธานี 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
มีรูปแบบการสื่อสารแบบใด 
  2. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีรูปแบบการ
สื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวด้านใด 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุก
ภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
    2. เพ่ือเสนอรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุก
ภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย      
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี  และ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 2,889,477 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  จ านวน 
400 คน โดยใช้หลักการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamene, 1973) มีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการก าหนดตัวอย่างที่ช่วงระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล         
เชิงส าคัญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ เจ้าอาวาส พระภิกษุ คณะกรรมการวัด            
2) ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3) ปราชญ์
ชาวบ้านหรือประชาชน 4) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปทุมธานี                   
5) ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี นายกสมาคม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จ านวน 10-15 คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) คือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจ านวน 6-12 คน คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของ รูปแบบการ
สื่อสาร และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
นอกจากนี้ในการเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ คือ การค้นหาข้อมูล
ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จากการลงพื้นที่ส ารวจท าให้ได้ข้อค้นพบ
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เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยว การมีคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการวัด พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวจากวัดที่มีประเพณีชาวมอญและมีความต่อเนื่องชัดเจน รวมทั้งมีการ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ยาวนาน สามารถเป็นตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นของวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงมีการด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารเพ่ือ             
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จั งหวัดปทุมธานี โดยศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการ             
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
คณะกรรมการของแหล่งท่องเที่ยว ผู้น าท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการตรวจสอบและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และสร้าง
เครื่องมือตามองค์ประกอบโครงสร้างของตัวแปร และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์ 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล  มีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยใช้การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation method) และการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ขั้นที่ 5 รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการน าเสนอรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แบบร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยการศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สรุปดังนี้ 
  รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสด จ านวน 204 คน 
รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 198 คน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 226 คน และส่วนใหญ่ท าอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 140 คน ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับรูปแบบการสื่อสารการท่องเที่ยวในลักษณะที่แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร และลักษณะตามช่องทางของ
ข่าวสารเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
   ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด               
( X  = 4.23, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
พบว่า รูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตามทิศทางของการติดต่อสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
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รูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตามช่องทางของข่าวสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ รูปแบบการ
สื่อสารที่จ าแนกตามลักษณะการใช้ในการสื่อสาร 
     ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
( X  = 4.32, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
การจัดการการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการการท่องเที่ยวด้าน
เศรษฐกิจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการการท่องเที่ยวด้านสังคมและวัฒนธรรม 
     ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.35, S.D. = 0.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนา
จิตส านึกทางการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาค
ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดง
ดังตารางที ่1-3 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

รูปแบบการสื่อสาร 

การพัฒนา
ทรัพยากร 

การ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน

การแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 

การ
พัฒนาการ

ตลาด
ท่องเที่ยว 

การ
พัฒนาการมี

ส่วนร่วม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
จิตส านึก
ทางการ
ท่องเที่ยว 

จ าแนกตามทิศทางของ
การติดต่อสื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.554 

.000 
400 

 
 

.554 

.000 
400 

 
 

.554 

.000 
400 

 
 

.554 

.000 
400 

 
 

.554 

.000 
400 

 
 

.554 

.000 
400 

จ าแนกตามลักษณะการ
ใช้ในการสื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

จ าแนกตามสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

จ าแนกตามช่องทางของ
ข่าวสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.528 

.000 
400 

 
 

.451 

.000 
400 

 
 

.519 

.000 
400 

 
 

.542 

.000 
400 

 
 

.537 

.000 
400 

 
 

.542 

.000 
400 
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 จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า 
รูปแบบการสื่อสาร ประกอบด้วย จ าแนกตามทิศทางของการสื่อสาร จ าแนกตามลักษณะการใช้           
ในการสื่อสาร จ าแนกตามสัญลักษณ์ที่ ใช้ในการสื่อสาร จ าแนกตามช่องทางของข่าวสารกับ           
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อม         
ในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าจนถึงปาน
กลาง 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

การจัดการการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากร 

การ
ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน

การแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
ธุรกิจ

ท่องเที่ยว 
 

การ
พัฒนาการ

ตลาด
ท่องเที่ยว 

 

การ
พัฒนาการมี

ส่วนร่วม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
จิตส านึก
ทางการ
ท่องเที่ยว 

 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
.539 
.000 
400 

 
.539 
.000 
400 

 
.539 
.000 
400 

 
.539 
.000 
400 

 
.539 
.000 
400 

 
.539 
.000 
400 

มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
.582 
.000 
400 

 
.582 
.000 
400 

 
.582 
.000 
400 

 
.582 
.000 
400 

 
.582 
.000 
400 

 
.582 
.000 
400 

มิติด้านเศรษฐกิจ 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
.583 
.000 
400 

 
.430 
.000 
400 

 
.603 
.000 
400 

 
.578 
.000 
400 

 
.549 
.000 
400 

 
.456 
.000 
400 

 
 จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
พบว่า การจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม           
มิติด้านเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว             
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับการจัดการการท่องเที่ยว 
 

รูปแบบการสื่อสาร 
การจัดการการท่องเที่ยว 

มิติดา้นสิ่งแวดล้อม มิติดา้นสังคมและ
วัฒนธรรม 

มิติดา้นเศรษฐกิจ 
 

จ าแนกตามทิศทางการสื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
.554 
.000 
400 

 
.554 
.000 
400 

 
.554 
.000 
400 

จ าแนกตามลักษณะการใช้ในการ
สื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

 
 

.323 

.000 
400 

จ าแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
สื่อสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

จ าแนกตามช่องทางของข่าวสาร 
Pearson Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 

 
 

.469 

.000 
400 

 
 

.566 

.000 
400 

 
 

.535 

.000 
400 

 
 จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า 
รูปแบบการสื่อสาร ประกอบด้วย จ าแนกตามทิศทางของการสื่อสาร จ าแนกตามลักษณะการใช้             
ในการสื่อสาร จ าแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร จ าแนกตามช่องทางของข่าวสาร กับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าจนถึงปานกลาง 
 รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี คือ รูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสาร
จากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และแนวนอน นอกจากนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารในลักษณะตามช่องทางของ
สาร ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้จะท าให้การจัดการท่องเที่ยว
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
แหล่งเที่ยวที่น่าสนใจให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งส่งผลกระทบท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน     
 
อภิปรายผล 
  ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือ         
ทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีดังนี ้
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  1. รูปแบบการสื่อสาร  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารโดยรวมอยู่  
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารจาก
บนลงล่าง เช่น เจ้าอาวาสสั่งการไปยังพระลูกวัด เจ้าอาวาสสั่งการไปยังกรรมการวัด การสื่อสารจาก
ล่างขึ้นบน เช่น พระลูกวัดหรือกรรมการวัดน าเรื่องเสนอเจ้าอาวาส  ชาวบ้านน าเรื่องไปแจ้งหรือ
ร้องเรียนกับเจ้าอาวาส การสื่อสารตามแนวนอน เช่น พระลูกวัดหารือกับพระลูกวัดหรือกรรมการวัด
ในการจัดกิจกรรม กรรมการวัดหารือกับกรรมการวัด และการสื่อสารข้ามสายงาน เช่น สภา
วัฒนธรรมจังหวัดหารือกับเจ้าอาวาสเรื่องการจัดกิจกรรม เจ้าอาวาสขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวภายในวัด จะเป็นรูปแบบการสื่อสารข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร เพ่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดหรือแหล่งท่องเที่ยว สามารถเกิดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผู้ที่ท าการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ เดวิด เค เบอร์โล  (Berlo, 
1960) กล่าวว่า ประสิทธิผลของการสื่อสารจะในลักษณะใดก็ตามของผู้ส่งสารขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ปัจจัยย่อยของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม ระบบ
วัฒนธรรมซึ่งในการสื่อสารอาจจะมีลักษณะที่เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบนตาม
แนวนอน หรือข้ามสายงานก็ได้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hintow 
(2010)  ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพ่ือการจัดการป่าชุมชนอย่าง
ยั่งยืน กรณีป่าชุมชนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า รูปแบบการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพ่ือการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารจากล่างขึ้นบนและการสื่อสารแนวระนาบเป็นการสื่อสารผ่าน
ทางกิจกรรมเพ่ือสังคม  รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 4 ที่ว่ารูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตามช่องทางของ
ข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเดวิด เค เบอร์โล  (Berlo, 1960) กล่าวว่า ช่องสารเป็น
ตัวกลางในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และช่องสารยังเป็นพาหะของสิ่งที่น าสารไปสู่
ประสาทรับรู้ทั้ง 5 ของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรอนงค์ สวัสดิ์ และรสชงพร โกมลเสวิน 
(Swasburi & Komolsevin, 2009) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่น กล่าว
ว่า รูปแบบการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่นมี  3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากัน
ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับชาวบ้าน  การสื่อสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ และการ
ประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จากแนวความคิดของเดวิด เค เบอร์โล และอรอนงค์ 
สวัสดิ์ และรสชงพร โกมลเสวิน มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของรูปแบบการสื่อสารและองค์ประกอบ
การสื่อสาร เริ่มจากผู้ส่งสารคือนักการเมืองท้องถิ่นท าการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งเป็นการน าสาร
ผ่านช่องทาง โดยใช้รูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการกับชาวบ้านที่เป็นผู้รับสาร 
 2.  การจัดการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการการท่องเที่ยวด้าน
สิ่งแวดล้อม  เป็นการจัดการเพ่ือให้รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Esichaikul (2014) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    ควร
มีเครื่องมือในการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ขีดจ ากัดทางสภาพแวดล้อม หมายถึง ขีดความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับจ านวนนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถ้าขาดความสมดุลจะก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pongsakornrungsil  
(2014) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการ
บริการและให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1 ที่ว่า การจัดการ
การท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจในองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวนั้นจะต้องพิจารณาในแง่ของ
การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ซึ่งหลักการการจัดการท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยผู้รับผิดชอบ             
การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาทรัพยากรที่โดดเด่นของชุมชน น าไปประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้กระจาย
สู่ประชากรในท้องถิ่น  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Esichaikul (2014) กล่าวว่า การจัดการ         
การท่องเที่ยวเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดท่องเที่ยวและเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ควรพิจารณา
แนวทางการจัดการเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรและผลผลิตทางเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบ
และผู้มีส่วนได้เสียควรร่วมมือในการสรรหาทรัพยากรที่โดดเด่นของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิน่ เพ่ือน าไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริม         
การขาย นอกจากนี้การเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 3.  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนทุกคน  ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นผลให้ทรัพยากรไม่เสื่อมโทรมท าให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยาวนาน ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ      
Chitthawattana & Sikhamapa (2014) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
ลักษณะที่เป็นการบูรณาการ ท าให้เกิดเป็นองค์รวมคือ มีองค์ประกอบหลายด้านมาประสานกันครบ
องค์ และมีลักษณะเป็นดุลยภาพ ซึ่งองค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว เป็นการ
พัฒนาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก    หวงแหน
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ngamyingyong & Silanoi 
(2017) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบริเวณริมฝั่งคลองด าเนิน
สะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะมีชุมชนเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการประชุมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา มีการปรึกษาหารือและผลักดันให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว  สร้างกฎกติกาให้คนภายในพ้ืนที่ขายของ ประเมินผลจากการด าเนินกิจกรรมทุก
ครั้ง   
 ส่วนภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน  ด้านการอนุรักษ์           
แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตส านึกสาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีการวางแผนการพัฒนา
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แหล่งท่องเที่ยวด้วยการจัดประชุมร่วมกันของภาครัฐและชุมชน  ร่วมรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วนให้ตระหนักรักษาคุณภาพ รวมถึงรักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการบริการ
อย่างยุติธรรมและมีการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวร่วมกัน รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1 
ที่ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน ด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Chitthawattana & Sikhamapa (2014) กล่าวว่า การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน  
พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เกิดความสวยงามและมีคุณค่ามากขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ส่งผล
กระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ngamyingyong & 
Silanoi (2017) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบริเวณริมฝั่งคลอง
ด าเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือ
นั้นจะมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการจัดประชุมร่วมกันของภาครัฐและชุมชน เพ่ือ
ร่วมรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ตระหนัก
ในการรักษาคุณภาพของทรัพยากร โดยมีการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์และคงอัตลักษณ์
รูปแบบวิถีชีวิตไว้ และต้องกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนของชุมชน และได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ 
 4.  รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน            
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า รูปแบบการสื่อสาร ได้แก่ จ าแนกตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร 
จ าแนกตามลักษณะการใช้ในการสื่อสาร จ าแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร และจ าแนกตาม
ช่องทางของข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ 
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว การพัฒนาตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว และการพัฒนา
จิตส านึกทางการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hintow (2010) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพ่ือการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่าชุมชนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยรูปแบบการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วมของชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น เห็น
ความส าคัญของป่าไม้ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น  
     การจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
มิติด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่                
การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว และการพัฒนาจิตส านึก
ทางการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวความคิดของชาร์ปเลย์ ริชาร์ด (Sharpley Richard, 2009)         
กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับผิดชอบการพัฒนาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจควรค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่
เดิมอย่างเหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่า การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม
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และวัฒนธรรม โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น         
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมโดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐาน           
การบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในสถานที่นั้นนานขึ้น หรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก พร้อมทั้ง
สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้กระจาย  
สู่ประชากรในท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนการซื้อสินค้าโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP)        
ที่ผลิตจากคนในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ท าให้เกิดรายได้เสริมหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นแห่ง
นั้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ Esichaikul (2014) มอร์ฟอร์ท และมุนน์  (Mowforth and 
Munt, 2009) กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสัมพันธ์กับความสมดุลของ 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวพร้อมทั้งบ ารุงรักษาระบบนิเวศและ
กระบวนการที่จ าเป็นของระบบนิเวศ รวมทั้งการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2) การให้ความเคารพความแท้จริงของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ        
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นและที่ยังมีชีวิตอยู่ และคุณค่าประเพณี และมีส่วนท าให้เกิด
ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติและก่อให้เกิดความอดทนและอดกลั้นและยอมรับความคิดเห็น
หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ 3) การก่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโต             
ในระยะยาวได้ ซึ่งเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทั้งการจ้างงานที่มั่นคง โอกาส การสร้างรายได้ และบริการสังคมแก่ชุมชนเจ้าภาพและ   
มีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Pongsakornrungsil (2014) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ ยวชุมชนอย่ างยั่ งยืน  กรณี ศึกษา           
บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา มุ่งเน้น  การส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีการ
บริหารการท่องเที่ ยว แบบมีส่วนร่วม มีจิตส านึกที่ ดี ในการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ Hunnark (2016) ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ เป็นเส้นทางเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ทุกคนเข้าถึงได้ภายในวันเดียวแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการจัดการ
ด้านกายภาพ อนุรักษ์ ดูแล รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการจัดการด้านทัศนียภาพ รวมถึง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก อีกท้ังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ และคนในชุมชน ได้ร่วมเรียนรู้ ศึกษา ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบ
ใหม่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว 
   ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วน  
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี คือรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะตามทิศทางของการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
การสื่อสารจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และแนวนอน นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบการสื่อสาร ใน
ลักษณะตามช่องทางของสาร ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะนี้  จะ
ท าให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งผลท าให้การ
ท่องเที่ยวเกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบจากการวิจัยศึกษารูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แบบร่วมมือทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และท าวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้   
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีรูปแบบการสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้มาก เพราะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ในด้าน
ความสะดวก ความรวดเร็ว และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารระหว่างกัน 
  1.2 การจัดการการท่องเที่ยวด้านสิ่ งแวดล้อม  ควรมีการจัดการรณรงค์ให้
นักท่องเที่ยวรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลเสียต่อสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือท าให้สถานที่
ท่องเที่ยวเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
  1.3 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาจิตส านึก
นักท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวควรสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ 
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
  1.4 นโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดท าขึ้นต้องส่งเสริม สนับสนุนและเอ้ือ
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาแผนการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสาร และการบูรณาการจัดท า
แผนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  2.2  บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ เหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว 
  2.3  ศึกษาแนวทางส่งเสริมให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 จากการที่เป็นสังคมผู้สูงอายุส่งผลให้การจัดการแรงงานจะต้องมีการวางแผนอย่างดีเพ่ือให้        
การด าเนินธุรกิจมีความอย่างยั่งยืน การจัดการแรงงานไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ แต่ควรถูกยกระดับไปอยู่ในระดับยุทธศาสตร์ การวิจัยของเราได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและ    
การหลักฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายของอายุของแรงงาน เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุพปัจจัยและปัจจัยที่ตามมา การทดสอบตัวแบบโดยใช้ CBSEM จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 300 ชุด ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนด้าน "สถานที่ท างานที่มีสมรรถนะ" และ "การ
จัดการความรู้" เป็นปัจจัยสองประการที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพของชื่อเสียงขององค์กรด้วยระดับ
นัยส าคัญ โดย "คุณค่าทางวัฒนธรรม" และ "คุณค่าทางสังคม" เป็นตัวส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ 
 
ค าส าคัญ  
            สังคมผู้สูงอายุ การท างานที่มีสมรรถนะสูง การบริหารพ้ืนที่ท างาน การจัดการความรู้ 
 

ABSTRACT 
 According to the aging society, workforce management must be well planned 
for business sustainability.  Workforce management is not only the function of human 
resource management but this issue should be raised at the strategic level.  Our 
research conducted on the previous study and theoretical research on the age-diverse 
workforce management to formulate the conceptual strength model related to the 
antecedent and the consequences factors. Model testing used CBSEM with 300 sample units 
and has found that “High Work Performance Workplace” and “Knowledge Management” 
were two determinant factors on the “Potential of Corporate Reputation” at the significance 
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level.  Consequently, the “Cultural Value”  and the “Social Value”  were the complete 
mediators. 
 
Keyword  
             Aging Society, High Work Performance, Workplace Management, Knowledge 
Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารแรงงานในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเป็นเรื่องที่
ส าคัญทั้งในระดับชาติและระดับธุรกิจ  สิ่งที่เกือบทุกประเทศตระหนักร่วมกันในเวลานี้  คือ การที่โลก
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเป็นสังคมที่มีอายุของประชากร 65 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในบางเทศก็เป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วเช่น ประเทศ 
ในแถบยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น เป็นที่คาดการณ์ว่าประมาณปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 
ของประชากรทั้งหมด ดังภาพ 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงถึงจ านวนสัดส่วนผู้สูงอายุในโลกนี้ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1950 – 2050  
ที่มา: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Download 

/Article02.pdf) 
 
 ประเทศไทยก็อยู่ในห้วงปัญหานี้เช่นกัน มีการพยากรณ์ว่าภายใน 25 ปีข้างหน้านับตั้งแต่             
ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สัดส่วนคนวัยท างานกับคนวัยเกษียณของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ               
ร้อยละ (United Nations, 2010) โดยประเทศทั้งหลายที่อยู่ ในภาวะดังกล่าวเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์         
ล้วนแล้วแต่มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐและผู้ประกอบการภาคธุรกิจในการด าเนินการและวางแผนเพื่อ
รับกับปัญหาดังกล่าว เช่น การขยายอายุการท างาน ซึ่งการจะขยายอายุงานก็จะประสบกับปัญหา
หลายประการ เช่น การบริหารแรงงานต่างวัยในองค์การไม่ให้เกิดความขัดแย้ง (aging diversity 
conflict management) การออกแบบงาน (job design) ที่เหมาะสม การฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ตระหนักต่อการเทคโนโลยี (awareness training) การรักษาความรู้ (knowledge retention) และ

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Download
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การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) จากกลุ่มสูงอายุ ไปให้พนักงานรุ่นใหม่เป็นต้น  ซึ่งประเด็น
ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ มีการด าเนินงานและวางแผนในกลุ่มในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยเรื่องนี้ 
ถือเป็นเรื่องใหม่ในกลุ่มผู้ประกอบการ ในส่วนของรัฐเห็นความส าคัญแต่การก าหนดแนวทางปฏิบัติก็ยัง
ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
 งานศึกษาด้านนี้ในงานวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติผู้สูงวัยในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นทางภาพลบ คือ มองเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหาในการสร้างระบบสาธารณสุขเพ่ือรองรับคนกลุ่มนี้ 
ทั้งท่ีในยุคปัจจุบันมีสูงอายุส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพในระดับดี สามารถท างานและใช้ความรู้ความสามารถ
ช่วยสนับสนุนองค์การให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพไปอีกหลายปีหลังปลดเกษียณ (55 ปี หรือ 
60 ปี) ในวิจัยที่ปรากฏในต่างประเทศเรื่องผู้สูงอายุว่าเป็น role model คือ มีคุณลักษณะ ดังนี้  (1) รัก
องค์การ (2) มีวินัยในการท างาน (3) เห็นคุณค่าในการท างาน เป็น value of life มากกว่ามูลค่าทาง
การเงิน (4) ต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม และ (5) มีความรู้  (Angus & Reeve, 2006)
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงในด้านแรงงานการศึกษาสิ่ งที่องค์การธุรกิจด าเนินการ 
ในส่วนของแรงงานสูงในการวางแผนปัจจัยต่างที่เป็นหัวใจหลักเช่น จึงเป็นเรื่องส าคัญอันดับต้น ๆ ต่อ
การจัดการทรัพยากรด้านบุคคลอันเป็นทรัพยากรจับต้องไม่ได้ ( intangible) ซึ่งท าได้ค่อนข้างล าบาก
และยาก กว่าจะเห็นผลมักใช้เวลานาน ไม่เหมือนการเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใช้เงินลงทุน (tangible) 
ก็จะเห็นผลทันทีและวัดได้ (Radical Change) (Barney, 1991)        
   
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. กลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัย (SAWM) การจัดการพ้ืนที่การท างานที่มีประสิทธิภาพ
สูง (HPWM) และ การจัดการความรู้กับแรงงานต่างวัย (KMAD) มีการวางแผนในระดับใด 

2. มูลค่าประสิทธิผล (PV) คุณค่าทางวัฒนธรรม (CV) และคุณค่าทางสังคม (SV) และความ
คาดหวังความมีชื่อเสียงขององค์กร (PCR) มีค่าระดับใด 

3. ปัจจัยการวางแผน ด้าน กลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัย (SAWM) การจัดการพ้ืนที่        
การท างานที่มีประสิทธิภาพสูง (HPWM) และการจัดการความรู้กับแรงงานต่างวัย (KMAD) มีอิทธิพล
ต่อปัจจัยคั่นกลาง และปัจจัยตาม หรือไม่ และมีลักษณะอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ใช้ในการบริหารแรงงานต่างวัย อันประกอบด้วย การวางแผน 
กลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัย (SAWM) การจัดการพื้นที่ท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
(HPWM) และการจัดการความรู้กับแรงงานต่างวัยในองค์การ (KMAD)  
 2. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยคั่นกลาง อันประกอบด้วย มูลค่าประสิทธิผล (PV) คุณค่าทาง
วัฒนธรรม (CV) และคุณค่าทางสังคม (SV) 
 3. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยผล ระดับความคาดหวังความมีชื่อเสียงขององค์การ (PCR) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. PV, CV และ SV มีคุณสมบัติเป็น Mediator หรือไม่ 
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 2. SAWM, HPWM และ KMAD มี อิทธิทางตรงและทางอ้อม อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การบริหารแรงงานผู้สูงวัย : การบริหารแรงงานผู้สูงวัยจัดเป็นงานที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้ด้วย โครงสร้างทางประชากรของโลก รายงานอ้างอิงประชากรโลกของ 
Population Division, DESA, United Nations (2010)  แสดงเห็นว่า โลกก าลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยน
โครงสร้างประชากร จากเดิมท าให้จ านวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น การประเมินผลทั้งด้านบวกและด้านลบ 
(Loomes & McCarthy, 2011) ในด้านบวก (Ball, Reiss, Rudolph & Baltes, 2011) คือ การรักษาทุน
ทางปัญญาไว้ (Streb, Voelpel & Leibold (2008) ส่วนในด้านลบ คือ การต้องมีการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านจับต้องได้ คือ บริหาร สถานที่ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมให้กับคนกลุ่มนี้สามารถท างานได้ 
นอกเหนือจากนี้ยังต้องบริหารความแตกต่างระหว่างบุคลากรที่มีอายุต่างกันให้สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Stam, 2009) การที่บุคลากรที่มีอายุต่างกันมาอยู่ร่วมกันในองค์การนั้นมักจะมี
ปัญหาที่ตามมา เช่น การสื่อสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และค่านิยม ถ้าบริหารไม่ดีก็อาจจะ
ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านในแต่ละกลุ่มจนกลายเป็นความขัดแย้ง (Cappelli, 2010)  
 Strategic Age Diverse Workforce Management: กลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัย คือ 
กระบวน การที่ด าเนินการในองค์การในระดับสูงของผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในฐานะตัวแทนที่
รับผิดชอบแทนเจ้าของธุรกิจ ในการจัดการทรัพยากรขององค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ 
โดยปรากฏเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการก าหนดนโยบายและแผนงานในรูปแบบที่เป็น
โครงการที่เน้น ทรัพยากร ซึ่งหมายถึงการจัดการบุคลากรที่มีหลากหลายกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (Forester Research, 2012)  ในอีกมุมมองหนึ่งของการจัดการแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ อาจมอง
ว่าเป็นการจัดการแรงงานกลุ่มพิเศษ (disability) ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องออกแบบพ้ืนที่การท างาน การ
อ านวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศที่ท างาน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอายุอ่ืน 
ความแตกต่างกับการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ โดยองค์ประกอบกลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัยมีสอง
ประการ คือ (1) การฝึกอบรมการตระหนักให้ผู้สูงอายุ (Awareness Training: AWT) ให้เข้าใจกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (2) ส่งเสริมการจิตส านึกในการอยู่ร่วมกัน (ADM)   
      การฝึกอบรมการตระหนักให้ผู้สูงอายุ (Awareness Training: AWT) อาศัยจากแนวคิดเดิม        
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลายเป็น
เรื่องของการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการแรงงาน (Strategic Workforce Management) ในระดับ
องค์การ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่จะควบคุมต้นทุนขององค์การให้มีประสิทธิภาพ (Frank, 2003) อาศัย
หลักการที่ส าคัญในการบริหารแรงงานประกอบด้วย 1) ศักยภาพในการท านายทักษะความรู้ความ
ช านาญของงาน ในอนาคต 2) ความสามารถในการเลือกเฟ้นผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีทักษะตามที่ต้องการ 
และ 3) ความสามารถในการร่วมมือระหว่างองค์การและเครือข่าย 
      การฝึกอบรมการตระหนัก ก็คือ การฝึกอบรมลักษณะหนึ่งโดยเน้นไปที่สถานการณ์ที่ท าให้ผู้
อบรมรับรู้ว่า ถ้าตนเองขาดความรู้ส่วนนี้แล้วจะเกิดปัญหาในอนาคตเช่น การตระหนักด้านความ
ปลอดภัยโดยต้องใช้ความรู้ของตนเองและขององค์การเพ่ือปกป้องสินทรัพย์และความรู้ขององค์การ 
ดังนั้นองค์การหลายแห่งจึงมักมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนเพ่ือให้มีความรู้และ
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มีจิตส านึกในการดูแลองค์การ ซึ่งเรียกการฝึกอบรมมีรูปแบบเป็นทางการในลักษณะนี้ว่า Security 
Awareness 
     การส่งเสริมการมีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกัน (ADM) คือ การบริหารที่ยึดหลักการประสานการ
ท างานของแรงงานต่างวัย การสร้างความเข้าใจ การสร้างค่านิยมร่วม (Share value) และการจัดการ
ความขัดแย้ง โดยยึดหลักการหาทางออกในการอยู่ร่วมกันบนความขัดแย้ง ส่งเสริมวัฒนธรรมการมอง
ส่วนรวม (Collectivism) 
 High Work Performance Workplace Management:  การจั ดการสถานที่ ท า ง านที่ มี
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การจัดการสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ        เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้น การจัดการสถานที่
ท างานที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดจากการจัดการความสมดุลในการลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Gartner, 
2016) กระบวนการ ทรัพยากรทางกายภาพ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ เพ่ิมความสามารถให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในการท างาน การสร้างนวัตกรรม ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพดี หรือสร้างบริการได้อย่างยอดเยี่ยมประทับใจต่อลูกค้าโดยใช้ สมรรถนะที่เหนือผู้ อ่ืน 
(Mouritsen et al., 2000)   
        การจัดการสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (High-Performance Environments) นั้น
บุคลากรจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) กัน มีความรู้สึกว่าได้รับการเสริมอ านาจที่ส่งเสริมให้สามารถ
ใช้ประสบการณ์ของตนเองในการท างานได้ดีขึ้น ท างานส าเร็จ มีความสุขและพึงพอใจกับงาน ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก ในกรณีของผู้น าทีมที่สามารถจัดการสถานที่
ท างานที่มีประสิทธิภาพสูงได้ดีก็ส่งผลต่อการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์การ  
  Knowledge Management Age-Diverse Workforce: การจัดการความรู้  หมายถึง กระบวน
ของการสร้างความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นระบบเช่นความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานอันเกิดจากการเรียนรู้
ทางตรงและอ้อม (เช่น จากปฏิบัติงานลองผิดลองถูกหรือการฝึกอบรมจากองค์การในรูปแบบการ
อบรม หรือถ่ายทอดจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานจนท าให้มีทักษะความสามารถในพนักงานคนนั้น 
ซึ่งความรู้เหล่านี้คือทุนทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าองค์การ ดังนั้นเพ่ือมิให้สินทรัพย์เหล่านี้หายไป
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือรักษาความรู้ไว้ (Knowledge Retention) ด้วยกิจกรรมดังนี้ คือ 
การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) และการแสวงหาความรู้  (Knowledge Acquisition) (Beck, 2009; Grubic-
Nesic & Mitrovic, 2014)  
 การมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพลังของการแบ่งปันความรู้ ทั้งในสังคมที่เป็นจริงและสังคมเสมือน 
(Virtual Community) (Bock & Kim, 2002; Dholakia, 2005) พ้ืนฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับบทบาท
ของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน แต่ละกลุ่มก็จะมีความรู้ที่
ต่างกันดังนั้นมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Role of Reciprocity) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้
ความรู้มีประสิทธิภาพ (Sole & Applegate, 2000) การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันก็เหมือนกับ การ
ให้ของขวัญที่ท าให้ผู้รับได้รับประโยชน์ที่น าไปใช้ได้ยาวนาน (Hennig-Thurau et al., 2010; Kim, 
Jin & Kim, 2008; Bennett & Kottasz, 2000)  
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 ในภาวะวิกฤติที่ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุต้องเกษียณอายุ ในขณะที่องค์การ
ไม่มีการเตรียมการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ (Green, 2007) จะส่งผลเสียต่อองค์การได้ 
ดังนั้นกระบวนการน าความรู้จากคนกลุ่มนี้มาเก็บ ๆ ไว้  เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในองค์การจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญส่วนหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ  (Cong & Pandya, 2003) ถึงแม้ว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวจะเป็นกระบวนการที่ยากก็ตาม การจัดการความรู้ในองค์การที่มีผู้สูงอายุเป็นการ
น าความรู้ที่กลุ่มแรงงานนี้สะสมในช่วงอายุการท างานที่ยาวนานที่เรียกว่า significant corporate 
experience ซึ่งมีคุณค่ามาก (Hewitt, 2012; Henkens & Schippers, 2012) ซึ่งในปัจจุบันเรา
สามารถใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการความรู้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยภาวะผู้
น าเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยจึงจะส าเร็จ (Northouse, 2013) สัมฤทธิผลของการจัดการความรู้โดย
สกัดความรู้ ประสบการณ์จากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือน ามาถ่ายทอดในองค์การก็จะน ามาซึ่ง 
สมรรถนะของพนักงานและโดยนัย คือ สมรรถนะขององค์การนั่นเอง 
  Value in Diversity Management: มูลค่า/คุณค่าที่ได้จากการบริหารความแตกต่างอาจ
หมายถึง สินทรัพย์ที่จับต้อง (Economic Value) ส่วนคุณค่า หมายถึง สิ่งที่จับต้องไม่ได้อาจเป็น
ความรู้สึก (Emotional Value) ความภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี เช่น รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถท า
ประโยชน์ให้ตนเองกับครอบครัวหรือสังคม ไม่เป็นภาระให้ใคร รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ 
(Value of Life) (CPD, Managing an Age-diverse Workforce) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
แรงงานที่มีวัยต่างกัน สามารถสรุปสาระส าคัญ เช่น การแบ่งปันความรู้ การส่งเสริมให้ต่อการบริการ
ลูกค้า การสร้างความสามัคคีในการท างานร่วมกัน โดยกลุ่มสูงอายุจะช่วยประสานแนวคิดกับกลุ่ม y 
(gen y) และ กลุ่ม x (gen x) ท าให้ช่วยสร้างชื่อเสียงขององค์การ (Paarlberg & Perry, 2007) 
 Potential Corporate Reputation: ความมีชื่อเสียงขององค์การที่คาดหวัง  หมายถึง 
ผลรวมของการรับรู้คุณลักษณะต่อองค์การนั้น ๆ โดยคุณลักษณะต่าง ๆ ที่องค์การนั้นสร้างอาจมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในสังคมนั้น ๆ โดยผลการรับรู้อาจจะสรุป
เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้จากการประเมินจากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Fombrun et al., 1999) 
การมีชื่อเสียงขององค์การมีการนิยามออกเป็นสามกลุ่ม คือ (1) จากการประเมินด้วยการตระหนักรู้ (A 
State of Awareness) ความรู้สึก ในภาพรวมเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งบนพ้ืนฐานของการ 
ประเมินผลกระทบต่อสังคม (2) ชื่อเสียงที่เป็นการวัดประเมินผลโดยอาศัยความเชื่อจากการรับรู้สิ่งที่
องค์การนั้นท าและส่งผลต่อส่วนรวมในด้านการเงิน สังคม และสิ่ งแวดล้อมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และ (3) ความหมายของชื่อเสียงในเชิงสินทรัพย์โดยการมองว่าชื่อเสียงก็คือ ทรัพยากรประเภทจับ
ต้องไม่ได้แต่สามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในท้ายสุด (Van & Balmer, 1997; Mook, 2013)  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 พัฒนาตัวแบบการวางแผนแรงงานต่างวัยในมิติของกลุ่มสูงอายุ จากการทบทวนวรรณกรรม 
แล้วน าตัวแบบมาวิเคราะห์และตรวจสอบตัวแบบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการในประเทศไทยจากทุก
ธุรกิจ โดยใช้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 300 หน่วย การก าหนดขนาดตัวอย่างจะยึดเอาตัวแบบเป็นหลัก
จึงอาศัยค่าขั้นต่ าที่รับประกันได้ในการทดสอบสมการ โครงสร้าง โดยใช้หลักการของ Westland 
(2010) ธุรกิจที่ศึกษา คือ ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น เช่น ค้าปลีก ผู้ตอบ
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ค าถาม คือ ผู้บริหารโดยใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม และใช้มาตรวัดแบบ Likert 
Scale 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 
 สถิติภาคพรรณนา 
 
ตารางท่ี 1  แสดงลักษณะธุรกิจและอายุแรงงาน 
 

ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ประเภทของธุรกิจหลัก   ผลิตสินค้า          70 23.33 
                              บริการ         157 52.33 
                             ตัวแทนจ าหน่าย      67 22.33 
                             อ่ืน ๆ เช่น ร้านค้าปลีก 6 2.00 
อายุการด าเนินงานของธุรกิจ 1-3 ปี             16 5.33 
                                 4-10 ปี        80 26.67 
                                11 - 20ปี 94 31.33 
                                มากกว่า 20 ปี 110 36.66 
จ านวนคนงานในบริษัท   26- 30 คน                  116 38.67 
                              31- 50 คน       61 20.33 
                              51 – 200 คน         91 30.33 
                              มากกว่า 200 คน 32 10.67 
อายุงานที่ปลดเกษียณของบริษัท  55 ปี 39 13.00 
                                         60 ปี 137 45.67 
                                      มากว่า 60 ปี          6 2.00 
ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร   118 39.33 

  
 ลักษณะเป็นธุรกิจบริการคิดเป็นร้อยละ 52 และเป็นธุรกิจผลิตสินค้าและตัวแทนจ าหน่าย
ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 23  อายุการประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุ 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อายุของการปลดเกษียณแรงงาน คือ 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 46 โดยมีธุรกิจที่มีเวลา 
อายุของการปลดเกษียณแรงงานไม่แน่นอน (มากกว่า 60 ปี) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร จาก           
การสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็นนี้ได้ว่า ถ้าบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่สนับสนุนธุรกิจ 
ก็จะมีการขยายอายุการท างานเพ่ิมขึ้น โดยถ้าต าแหน่งเดิมอยู่ในระดับงานที่ต้องใช้ด้านร่างกาย
ค่อนข้างมาก  ก็จะเปลี่ยนต าแหน่งเป็น ต าแหน่งฝ่ายปรึกษาแทน หรือในกรณีของบริษัทที่เป็นตัวแทน
จ าหน่วยสินค้าก็จะยังคงพิจารณาให้อยู่ในหน้าที่เดิมเพ่ือรักษาลูกค้ากลุ่มเก่าไว้ทั้งท่ีอายุเกินเกษียณ 
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ตารางที่ 2  ระดับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดรายด้าน 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
แห่งความ
ผันแปร 

การ 
แปลผล 

ด้านกลยุทธ์การบริหารแรงงานต่างวัย 3.82 0.95 0.25 มาก 
การจัดการพ้ืนที่การท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

3.93 0.86 0.22 มาก 

การจัดการความรู้กับแรงงานต่างวัยใน
องค์การ 

3.86 0.98 0.25 มาก 

มูลค่าด้านสินทรัพย์ 3.79 0.90 0.23 มาก 
คุณค่าทางวัฒนธรรม 3.88 0.93 0.24 มาก 
คุณค่าทางสังคม 3.81 0.95 0.25 มาก 
ความคาดหวังการมีชื่อเสียงขององค์การ 3.68 0.95 0.25 มาก 

 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการวางแผนบริหารสามปัจจัยด้านกลยุทธ์การบริหาร
แรงงาน ต่างวัย (SAWM) การจัดการพ้ืนที่ท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง (HPWM) และ
การจัดการความรู้กับแรงงานต่างวัยในองค์การ (KMAD) พบว่า ระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกันโดยการ
จัดการพื้นที่ท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.980 มากสุด ส่วนอีกสอง
ปัจจัยมีคะแนนใกล้เคียงกัน ในด้านปัจจัยคั่นกลาง การรับรู้คุณค่าทางสังคม (SV) มีระดับกระจาย
มากกว่าแต่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า การรับรู้มูลค่าทางสินทรัพย์ (PV) และคุณค่าทางวัฒนธรรม (CV) ในส่วน
ของปัจจัยด้านการคาดหวังการมีชื่อเสียงองค์การมีค่าไม่มากนัก เพียง 3.688 ในขณะที่สัมประสิทธิ์
แห่งความผันแปรสูงถึงเกือบร้อยละ 26 แสดงว่ามีการกระจายของการคาดหวังสูงแตกต่างกันมาก  
 การทดสอบสมมติฐาน 
 Model 1:  กรอบแนวคิดต้นแบบของธุรกิจในการวางแผนเพ่ือรองรับการบริหารแรงงานต่าง
วัยบนบริบทแรงงงานผู้สูงวัย จากการทบทวนวรรณกรรม  
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ท าการทดสอบว่า ว่าปัจจัย PV. SV, and SV มีลักษณะแบบใด ระหว่างปัจจัยอิสระ SAWM, 
HPWM and KMAD กับปัจจัยตาม PCR ผลการทดสอบ ด าเนินการดังนี้ (a) ทดสอบ ว่า SAWM, 
HPWM and KMAD มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อ PCR and (b) ทดสอบอิทธิพลใน full model  

(a) การทดสอบอิทธิพลของ SAWM, HPWM และ KMAD ต่อ PCR  

 
 

ภาพที่ 3 ปัจจัยต้นและปัจจัยตาม 
 
 (b) ผลการทดสอบพบว่า  HPWM และ KMAD มีอิทธิพลต่อ PCR ที่ระดับนัยส าคัญ 
 การทดสอบอิทธิพลทางตรงและอ้อมของ SAWM, HPWM และ KMAD ต่อ PCR โดยมีปัจจัย
คั่นกลาง คือ  PV, CV and SV (The Full Model) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงปัจจัยและค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (* p =.05, ** p = 0.01) 
 
 สรุปผลจากภาพท่ี 3 และ 4 
         (1) HPWM และ KMAD มีอิทธิพลทางตรงต่อ PCR 
         (2) ได้ว่า CV และ PCR เป็น Serial Effect ของ SAWM และ SV และ PCR เป็น Serial 
Effect ของ SAWM ส่วน PV เป็น Effect ของ SAWM  
 (3) จาก HPWM ไปยัง PCR ได้ว่า CV, SV เป็น Complete Mediator ส่วน PV  เป็น  Effect 
ของ HPWM  
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  (4) จาก KMID ไปยัง PCR ได้ว่า CV, SV เป็น Complete Mediator ส่วน PV เป็น Effect ของ KMAD 
 

ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า สถิติ t ในตัวแบบที่ 2 
 

ความสัมพันธ ์ สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน 

ค่า t 
Stat 

สรุปผล ความสัมพันธ ์ สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน 

ค่า t 
Stat 

สรุปผล 

SAWM => PV -4.190* -2.021 สนับสนุน HPWM => PV 2.945* 1.941 สนับสนุน 
PV => PCR -0.314 -0.352 ไม่สนับสนุน HPWM =>PCR 2.649 0.265 ไม่สนับสนุน 
SAWM => PCR -3.522 -0.245 ไม่สนับสนุน  HPWM =>CV 3.260* 1.926 สนับสนุน 
SAWM => CV -4.689 -2.025* สนับสนุน HPWM => SV 2.866* 2.002 สนับสนุน 
CV => PCR 0.218* 1.659 สนับสนุน KMAD => PV 2.168* 2.370 สนับสนุน 
SAWM => SV -3.894* -1.991 สนับสนุน KMAD => CV 2.347* 2.299 สนับสนุน 
SV => PCR 0.511* 1.962 สนับสนุน KMAD => SV 1.920* 2.221 สนับสนุน 
    KMAD => PCR 1.943 0.285 ไม่สนับสนุน 

  
 สรุปได้ว่า HPVM และ KMAD มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน  CV และ SV ไปสู่ PCR ในขณะที่ SAWM 
ไม่ส่งผลทางตรงต่อ PCR โดยมี PV, CV และ SV เป็น Multiple Effects แสดงว่าการวางแผนด้านกลยุทธ์
แรงงานต่างวัยนอกจากจะไม่สนับสนุนเชิงบวกกลับมีทิศทางตรงข้ามทางลบซึ่งแตกต่างจากผลการศกึษาของ 
Frank & Rusco (2003) Hedge, Borman & Lammlein (2006) และ Naegele & Walker (2006) ที่พบว่า 
“กลยุทธ์การจัดการความแตกต่าง” มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ “การสร้างมูลค่าและคุณค่า”  
 
ตารางท่ี 4 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และรวม 
 

 SAWM HPWM KMAD PV CV SV 
PV         DE           

IE 
  TE 

-4,190 
NA 

-4.190 

2.945 
NA 

2.945 

3.260 
NA 

3.260 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

CV         DE                      
IE 

TE 

-4.689 
NA 

-4.689 

3.260 
NA 

3.260 

2.347 
NA 

2.347 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

SV         DE                    
IIE 

 TE 

-3.894 
NA 

-3.894 

2.865 
NA 

2.865 

1.920 
NA 

1.920 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

PCR       DE           
IE 

TE 

-3.552 
-1.696 
-5.248 

2.649 
1.251 
3.900 

1.945 
0.812 
2.767 

-0.314 
NA 

-0.314 

0.218 
NA 

0.218 

0.511 
NA 

0.511 

  
 ผลจากตารางที่ 4 พบว่า อิทธิพลรวมของ ปัจจัย การวางแผนกลยุทธ์การจัดการแรงงานต่างวัย 
(SAWM) ส่งผลทางลบสูงมาก (-5.248) เมื่อเทียบกับอิทธิพลรวมของการจัดการสถานที่ท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HPWM) และ การจัดการความรู้แรงงานต่างวัย (KMAD) ซึ่งมีอิทธิพลรวม 3.900 และ 
2.767 ตามล าดับ ผลการศึกษานี้แสดงถึงจุดอ่อนขององค์การในด้านการวางแผนกลยุทธ์การจัดการ
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แรงงานต่างวัย ซึ่งอาจจะมาจากการที่มองข้ามความส าคัญ หรือการขาดความรู้ในการบริหารโดยเฉพาะ
เรื่อง การอบรมเพ่ือให้ตระหนักยังเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ในการฝึกอบรมมักจะอบรมความรู้ในการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มากกว่า แนวทางที่องค์การจะฝึกอบรมให้กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุประสบ
ผลส าเร็จได้ควรเน้นไปในประเด็นการออกแบบ การใช้อุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยประโยชน์
กับกลุ่มผู้สูงอายุ และการใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะเพ่ือสร้างความท้าทายใหม่ (Armstrong & 
Templer, 2005)   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตัวแบบ ได้ว่ามีการวางแผนด้าน การจัดการพ้ืนที่ท างานที่มี
สมรรถนะสูง (HPWM) และการจัดการความรู้ในกลุ่มแรงงานต่างวัย (KMAD) ส่งผลทางตรงต่อและ
ทางอ้อม สู่ปัจจัยความคาดหวังการมีชื่อเสียงขององค์การ (PCR) โดยมีปัจจัย การรับรู้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม (CV) และคุณค่าทางสังคม (SV) เป็น ปัจจัยส่งผ่าน ส่วนปัจจัยกลยุทธ์การวางแผนด้าน
แรงงานต่างวัยในองค์การที่มีองค์ประกอบสองด้านในการศึกษา คือ การฝึกอบรมให้ตระหนัก และมี
การวางแผนด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุนแรงงานต่างวัย เนื่องจากธุรกิจที่เก็บมาเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 75 เป็นธุรกิจ บริการ และตัวแทนจ าหน่าย จึงอาจไม่เห็นความจ าเป็นในการลงทุนในด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ ผู้สูงอายุตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ส่วนในประเด็นของการวาง
แผนการสื่อสารในองค์การ ผู้บริหารอาจเข้าใจว่าการสื่อสารหมายถึงการติดต่อระหว่างพนักงาน หรือ
พนักงานกับองค์การซึ่งในระบบการสื่อสารที่มีใช้กันอยู่ คือ โทรศัพท์ก็เพียงพอ จึงไม่ได้มีวางแผนหรือ
ค านึงถึงเรื่ององค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้รวมการที่ผู้สูงอายุ 
อาจจะท างานที่บ้านได้โดยสื่อสารกับองค์การ ลักษณะที่เป็นจุดแข็งจากการวิเคราะห์ตัวแบบเห็นได้ว่า 
ปัจจัยการจัดการพ้ืนที่ท างานที่มีสมรรถนะสูง (HPWM) และปัจจัยการจัดการความรู้ (KMAD) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยัง การคาดหวังความมีชื่อเสียงองค์การ (PCR) นั้นในส่วน
ของ HPWM  นั้น เนื่องจากธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ศึกษาเป็นบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเพียง ร้อยละ 25 
ดังนั้น การวางแผนเรื่องพ้ืนที่ท างานที่มีสมารถนะสูงจึงไม่มีความจ าเป็น ส่วนการจัดการความรู้  ใน
แรงงานต่างวัย (KMAD) ประกอบด้วยด้าน การจัดเก็บความรู้ (KR) และการแบ่งปันความรู้ (KS) ซึ่งใน
บริบทวัฒนธรรมไทยนั้นสมาชิกในองค์การมักจะอยู่กันฉันท์เครือญาติ ดังการแบ่งปันความรู้จึงเป็นสิ่ง
ที่มาอยู่องค์การจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมไทย (Bock & Kim, 2002; Dholakia, 2005) คนต่างวัยแต่
ละกลุ่มก็จะมีความรู้ที่ต่างกันดังนั้นมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกันและกัน ( role of reciprocity) จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ความรู้มีประสิทธิภาพ (Sole & Applegate, 2000; Kim, Jin & Kim, 2008; 
Bennett & Kottasz, 2000)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 การน าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพ่ือบริหารความเสี่ยงในด้านแรงงานผู้สูงอายุ                 
ในอนาคตด้านการสถานที่ท างานที่มีประสิทธิภาพสูง และการฝึกอบรมให้ตระหนัก โดยใช้เป็นปัจจัย
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ในการวางแผนกลด้านแรงงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนธุรกิจและรัฐให้ทันกับเมื่อ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป 
 งานวิจัยนี้ใช้หลักฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุนในต่างประเทศอาจจะมีปัญหาในการ
น าไปปฏิบัติกับข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมและลักษณะธุรกิจ ดังนั้น จึงควร
มีการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบในส่วนตัวปัจจัยคั่นกลาง คือ PV และ 
SV รวมทั้ง ปัจจัย SAWN และ HPWM ในองค์การที่มีการสื่อสารต่อสังคมว่าเป็น องค์การที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพ่ือตรวจสอบและเปรียบเทียบในบริบทของการ
บริหารแรงงานต่างวัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์        
เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) ศึกษาผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหรือเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 26 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
แบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุวมัคคุเทศก์  วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการ  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
 1. หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาในการฝึกอบรม 5 วัน รวมเวลาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 1) ภาคความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐาน ได้แก่  
(1) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (2) วาทศิลป์เพื่อ
การพูดในที่ประชุมชน (3) ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการน าเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ และวิชาความรู้
เฉพาะวิชาชีพ ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0 และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน และ (2) บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ มารยาท จิตบริการ และมนุษยสัมพันธ์ของยุวมัคคุเทศก์ 
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2) การศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติใน
ภาคสนาม มีมัคคุเทศก์ต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านการปฏิบัติงานในการน าเที่ยว
เป็นผู้แนะน าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกันฝึกฝนทักษะและลงมือปฏิบัติการน าเที่ยว
ภาคสนามในสภาพจริง ผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ 3.90 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34   

 2. การใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักเรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม และมีความพึง
พอใจต่อโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับดีมาก ( = 2.87, S.D.= 0.32) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ สถานที่ต่าง ๆ 
ในบ้านเกิดของตนเอง อันจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้คนทั่วไปได้ ส่วนวิทยากรท้องถิ่น (มัคคุเทศก์พื้นที่) เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวท าให้เห็นแววและศักยภาพ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถชักชวนนักเรียนเหล่านี้ให้มาร่วมเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดและช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวในอ าเภออู่ทองต่อไปได ้ 
 
ค าส าคญั 
 ยุวมัคคุเทศก์ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หลักสูตรฝึกอบรม การท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
The study on “The Development of Young Tourist Guide to Conserve Local 

Culture and Tradition in Amphur Uthong, Supanburi” aimed to: 1) develop the curriculum 
training the young tourist guides to conserve local culture and tradition in Amphur 
Uthong, Supanburi, and 2) study the result of using the curriculum training the young 
tourist guides to conserve local culture and tradition in Amphur Uthong, Supanburi. The 
samples were 26 students or the youngsters in the local of grade 4 and 5 who lived in 
the community of Amphur Uthong, Supanburi by the purpose of the specific criteria. The 
research instruments were training curriculum, knowledge test, practice assessment 
and the satisfaction, evaluation of the study were to analyse data by content analysis, Mean, 
Max and Min, standard deviation, and the development point analysis. 

The findings of the research were as followed: 
1 . The curriculum “ Training the Young Tourist Guides to Conserve Local Culture and 

Tradition in Amphur Uthong, Supanburi” that the researchers had developed was a short 
course which took 5 days training, not less than 30 hours which divided as followed: 
1) an academic knowledge consisted of basic knowledge were (1) The history and the 
geography of tourist attractions in Amphur Uthong, Supanburi (2) the speech in the 
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community (3) the basic English of travelling for the young tourist guides, and (4) the 
professional knowledge were: (1) travelling in the age of 4.0 and the management of travelling 
from sustainable community and (2) ethical role, courtesy, mental service, and human 
relationship of the young tourist guides. 2) The field trip and field practice to organize the 
study of the field trip and field practice which had expert mastery guides and skills for 
coaching travelling. The trainees took turn to practise skills and practise to guide in 
real field trip, the evaluation and assessment of the training course used the criteria: 
“Pass and Fail”. The result of the draft curriculum by the expert found that the 
consistency index of the parts of the curriculum was from 0.87 to 1.00 and the average 
value of the curriculum was at 3.90, and the standard deviation was at 0.34. 

2. The Use of The curriculum “Training the Young Tourist Guides to Conserve 
Local Culture and Tradition in Amphur Uthong, Supanburi” found that 26 students 
joined the project passed the training evaluation criteria and had satisfaction towards 
the project of “Training the Young Tour Guides to Conserve Local Culture and Tradition 
in Amphur Uthong, Supanburi” was at very good level, Mean was at 2.87, the standard 
deviation was at 0.32. The opinion of the training project found that the students of 
the project had learned about the tourist guide profession, the tourist attractions in 
their own hometown which they could get benefit to work and give information to 
anyone who are interested in. About the local tourist guides had agreed that such 
activities could obviously see the talents and competences of the students who join 
the activities and could persuade them to join the young tourist guide group to attract 
and helped taking care of the tourists in Amphur Uthong in the future. 

 
Keywords 
 The young tourist guides, the conservation of local culture, tradition the 
curriculum training, Travel 
 
ความส าคัญของปัญหา 

เมืองโบราณอู่ทองหรืออ าเภออู่ทองเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติความ
เป็นมาอันยาวนาน เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ต้นก าเนิดของอารยธรรมสุวรรณภูมิ และเคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรทวาราวดี มีภูมิประเทศ ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี จาก
การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ Pongnak & Disatapunahu 
(2015) พบว่า ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอัตลักษณ์ที่เด่นใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
1) อัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 2) อัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับ
ต้องไม่ได้ ได้แก่ ประเพณีท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้มี การน าเสนอแนวคิดการจัดการ
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เชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมโดยใช้อัตลักษณ์ ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง 2) กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาเรื่องราวที่บ่ง
บอกอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง 3) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการตลาด และ 4) กลยุทธ์การเชื่อมโยง
พื้นที่โดยรอบ/แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาเรื่องราวที่บ่งบอกอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองนั้น ได้กล่าวถึงการจัดท าหลักสูตรส าหรับ
มัคคุเทศก์หรือผู้น าชมไว้ด้วย 

จากการลงพ้ืนที่เพื่อสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยการ
สนทนากลุ่มกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชนและคนในพื้นที่ พบว่า ชุมชนมีความต้องการ
ยกระดับรายได้เศรษฐกิจของชุมชน โดยเป็นรายได้ที่มาจากภาคการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยัง พบว่า มีประเด็นส าคัญที่ชุมชนต้องการประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของชุมชน คือ การสร้างการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี
ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยต้องการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด รับรู้คุณค่าและ
สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่
ตลอดไป ผนวกกับผลการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาพบว่า มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
ชุมชนกับการสร้างการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เด็กและเยาวชนได้ คือ กิจกรรมยุว
มัคคุเทศก์น าเที่ยวท้องถิ่น อย่างไรก็ดีพบว่า จ านวนยุวมัคคุเทศก์ที่มียังไม่เพียงพอ ตลอดจนยังไม่มี
หลักสูตรการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นยุวเทศก์อย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างการรับรู้คุณค่า
ทางวัฒนธรรมประเพณี การมีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด รับรู้คุณค่า สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1) หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะใด 

2) ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศกเ์พื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนา

หลักสูตรฝึกยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ และขั้นที่ 2 ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนหรือเยาวชน
ระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากโรงเรียนวัดเขาพระ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โรงเรียนวัดหนองตาสาม โรงเรียนวัดปทุมสราวาส โรงเรียนวัดช่อง
ลม โรงเรียนปรีดาวิทย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และโรงเรียนรัตนศึกษา จ านวน 26 คน ได้มาจาก
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก ่
1) หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชุมชนอ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงสร้างหลักสตูร โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

2) แบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.346-
0.800 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.250-1.000 ความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.677 

3) แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยุวมัคคุเทศก์ ตรวจความตรงเชิง
เนื้อหา ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ 
Cronbach ได้ค่าเท่ากับ 0.635 

วิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตรโดยการหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ และการวิเคราะห์เนื้อหา 2) วิเคราะห์ผลคะแนนการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของเด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการ (Kanjanawasee, 
2014)  และ 3) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความต้องการ 
และความคิดเห็นของชุมชน จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.) เครือข่ายชุมชน ชมรมใน
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พื้นที่ การน าร่างหลักสูตรไปเสนอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลั กสูตร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีองค์ประกอบดังนี้    
 หลักการของหลักสูตร หลักสูตรนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว         
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับเด็กและเยาวชนในอ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะในการเป็นยุว
มัคคุเทศก์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนใช้ความรู้และความสามารถด้าน
การเป็นยุวมัคคุเทศก์สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นในอนาคตได ้
 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึก
ปฏิบัติทักษะเฉพาะด้านในการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2) เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาประวัติหรือเรื่องราวในท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดคุณลักษณะที่ดี มีความรัก ความ
ภาคภูมิใจ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ 
3) เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้
ความสามารถในการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะสร้างรายได้ให้แก่
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  
 หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน มีการฝึกทักษะ
เฉพาะวิชาชีพ การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับชุมชน
และภาคีเครือข่ายในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้
แบบทดสอบ การสังเกตและการปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นรายบุคคล และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กัน 
 หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 วัน มีจ านวน
ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 1) ภาคความรู้ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 18 
ชั่วโมง ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม 3 วิชา ดังนี้                       
(1) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (2) วาทศิลป์เพื่อการ
พูดในที่ประชุมชน (3) ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการน าเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ และวิชาความรู้เฉพาะ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ รวม 2 วิชา ดังนี้ (1) การท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0 
และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน และ (2) บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ มารยาท จิตบริการ 
และมนุษยสัมพันธ์ของยุวมัคคุเทศก์ 2) การศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 12 
ชั่วโมง โดยจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติในภาคสนามเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เข้า
อบรมในสภาพจริง โดยจะต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์ต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านการ
ปฏิบัติงานในการน าเที่ยวเป็นผู้แนะน า (Coach) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกันฝึกฝนทักษะ
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และลงมือปฏิบัติการน าเที่ยวภาคสนามในสภาพจริงตลอดเส้นทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าหรือการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing)  
 การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม ใช้เกณฑ์ตัดสินว่า “ผ่านหรือไม่ผ่าน” ส าหรับเกณฑ์ 
“ผ่าน” ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ส าหรับเกณฑ์ 
“ไม่ผ่าน” คือ มีผลการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้น และ/หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก าหนดขึ้นในภายหลังการส าเร็จการฝึกอบรม ผู้ส าเร็จหลักสูตร
การฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีผลการประเมินรวมของภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 จึงจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดย ภาคความรู้ทาง
วิชาการ 100 คะแนน พิจารณาจาก 1) ด้านเนื้อหา (Content) ได้แก่ สอบประมวลความรอบรู้ของ
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม (Comprehensive Examination) (ร้อยละ 50) 2) ด้านภาษา 
(Language) ได้แก่ ความเหมาะสม ได้แก่ ค าพูด ท่าทาง และการแต่งกาย ความถูกต้อง แม่นย าในการใช้
ภาษา ได้แก่ การออกเสียงและไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
มารยาทและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่าง ๆ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการรับ
โทรศัพท์ การใช้ภาษาในอาชีพมัคคุเทศก์และ/หรือระดับยุวมัคคุเทศก์ และการฝึกพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เพื่อการน าเที่ยวส าหรับยุวมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 50) และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 100 คะแนน พิจารณา
จาก ด้านทักษะ (Skills) ได้แก่ การใช้เนื้อหาจากภาคความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานค าศัพท์
เฉพาะหรือศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและความรู้เฉพาะวิชาชีพมาใช้ในการฝึกสนทนา การให้
ค าแนะน าทางด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตประจ าวัน การวางตัว การมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงศิลปะการพูดที่เหมาะสม และการมีจิตบริการและจิตอาสาในการบริการ  
 2. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
    2.1) ผลการฝึกยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคความรู้เนื้อหาวิชาการ นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งใน
ภาพรวมและรายเนื้อหา ในการประเมินการฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยใช้แบบประเมินทักษะยุว
มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เป็นการประเมินแบบรายบุคคลโดยไกด์ท้องถิ่นและผู้ช่วยวิจัย ในการประเมินโดยแยกเป็นหัวข้อ 
พบว่า    
  2.1.1) ในภาพรวมนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวมภาคปฏิบัติ 23.07
จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน เมื่อพิจารณาเทียบเกณฑ์ ร้อยละ 70 (ผ่านเกณฑ ์คือ 19.80 คะแนนขึ้นไป)  
  2.1.2) นักเรียนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกคนผา่นเกณฑ์ รอ้ยละ 70  
  2.1.3) ผลการประเมินภาคความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติเทียบเกณฑ์ ผลการเรียนรู้
โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบหลายตัวเลือก ประเมินภาคปฏิบัติ
จากแบบประเมิน น าไปวิเคราะห์เทียบเกณฑ์ ผลการประเมินความรู้เนื้อหาวิชาการจ านวน 20 ข้อ 
พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 26 คนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ60 (12 คะแนน) ผลการประเมิน
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ความรู้ภาคปฏิบัติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 26 คนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 (18.9 คะแนน) และ
ทั้ง 26 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินในภาพรวม ร้อยละ 65  

    2.2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของโครงการฯมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (  = 2.87, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก (  = 3.00, S.D. = 0.00) นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการ ไว้ดังนี้ ควรจัดกิจกรรมนี้
อีก อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการจัด 

    2.3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว          
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดีมากส าหรับชุมชนมากคนอู่ทอง เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีโครงการแบบนี้ ท าให้เยาวชนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ได้เข้ามาเรียนรู้ในชุมชนที่มีกิจกรรมเล็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าในชุมชนมี
อะไรบ้าง ตั้งแต่เรื่องเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้เรียนรู้และทราบเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงการด ารงชีวิตของบุคคลในท้องถิ่น ซึ่งท าให้
เยาวชนรู้ได้รับรู้และเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ได้อย่างลึกซึ้ง เห็นถึงคุณค่าและหวงแหน
ทรัพยากร น าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้ง
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของตนได้ 

    ในส่วนของการน าผลผลิตจากโครงการไปใช้ จากการสัมภาษณ์ประธานและทีมชมรม
มัคคุเทศก์เมืองโบราณอู่ทองได้กล่าวถึงผลผลิต อันได้แก่ ยุวมัคคุเทศก์ที่เกิดจากโครงการซึ่งเป็นรุ่นน้อง
เยาวชน เด็ก ๆ ในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมครั้งนี้ ว่าเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นก าลังส าคัญของชุมชน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว 

    เด็กทุกคนมีความรู้สึกตื่นเต้นยินดีและก็ชอบที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเกิดของตน ว่ามีอะไรบ้าง
ที่น่าสนใจ นอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถในการดึงดูดท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน และเกิด
ความประทับใจกับตัวยุวมัคคุเทศก์ โครงการและผลผลิตที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นผลดีกับชุมชนตนที่ว่าเด็กใน
ชุมชนได้แสดงศักยภาพความสามารถที่ตนเองมีโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา มีเวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดง
ความสามารถได้เรียนรู้ จนมีศักยภาพทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ แนวทางการ
ฝึกอบรมของโครงการนี้ท าชุมชนเมืองโบราณอู่ทองได้เยาวชนในการน าเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าประโยชน์ให้
ชุมชนท าให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเมืองโบราณอู่ทองมีความมั่นใจและความกล้า
แสดงออกพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ที่ดีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนได้ ควรจะมีการจัดในรุ่นต่อ ๆ ไป 

    2.4) การถอดบทเรียนการฝึกยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภอ      
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (After Action Review: AAR) พบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
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ได้แก่ 1) ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการด าเนินการ คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากคนใน
พื้นที่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาหลักสูตร โดยไปสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มสอบถามความคิดเห็นและ
ความต้องการคณะครู ชุมชนในพื้นที่ การฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ที่ทั้งฝ่ายบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง องค์กรบริหารส่วนต าบล 
ชุมชน สถานีต ารวจ ฯลฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือก าลังคน ทรัพยากร และสถานที่  จนการด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วง 2) ศักยภาพหรือต้นทุนเดิมของนักเรียนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยตัวของนักเรียนที่มี
ความสามารถ เต็มใจที่จะเรียนรู้ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยครูมาแล้วในเบื้องต้น ท าให้ได้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีใจรักและพร้อมรับการพัฒนา กิจกรรมส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ 
กิจกรรมส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จของโครงการ คือ การศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
เพราะกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง นักเรียนได้สัมผัส
สถานที่ นักท่องเที่ยว มีประสบการณ์ในการน าเที่ยวจริง 

 
อภิปรายผล 

1) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรได้เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน ซึ่งมุ่งเน้น
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นหลัก โดยเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนที่
หลากหลายในชุมชน ได้แก่ ครูอาจารย์ สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพื่อร่วมด าเนินการวิจัย ในกระบวนการต่าง ๆ โดย
มีเป้าหมายส าคัญเพื่อสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ใน
ท้องถิ่น จากผลการพัฒนาหลักสูตรที่สร้างมาจากการมีส่วนร่วมจึงได้ข้อมูลเชิงลึกที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในชุมชนและยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  ซึ่งเป็นมิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น (Tatsisawat, 2009) โดยให้กระบวนการวิจัยเป็นกิจกรรมทางสังคมที่
จะต้องใช้ทรัพยากรของสังคม ชุมชน เป็นการกระท าที่มุ่งหมายจะให้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ทั้งนี้ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการที่จะให้หลักสูตรเกิดความร่วมมือและประโยชน์แก่ชุมชน 
และยุวมัคคุเทศก์มากที่สุด  สอดคล้องกับ Injanya (2010) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวเมืองศรีเทพ พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร มีความต้องการให้มีการ
จัดท าหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับคนในครอบครัว 
ชาวบ้านในท้องถิ่น และผู้ที่มาเยี่ยมชมได้  รวมถึงการมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ และการฝึกอบรมที่ใช้การ
บรรยายและปฏิบัติจริงในสถานที่จริง มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จะเห็นว่า การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร สามารถช่วยให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมในหลักสูตร การท างานแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เป็นส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการด าเนินการมากยิ่งขึ้นด้วย  
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2) ผลการฝึกยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ตาม
แนวทางการเรียนรู้ที่ เอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน มีการฝึกทักษะ
เฉพาะวิชาชีพ การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับชุมชน
และภาคีเครือข่ายในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้
แบบทดสอบ การสังเกตและการปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นรายบุคคล และก าหนดเกณฑ์ การ
ประเมินผลการผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และทักษะทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติควบคู่กัน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมมีคะแนนพัฒนาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติดีขึ้น อาจเนื่องมาจากมีการน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนายุวมัคคุเทศก์  โดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  (Experiential Learning) 
ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ได้เรียนรู้จาก
สื่อ  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เห็น สัมผัสได้ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง 
การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ได้พูดโต้ตอบในสถานการณ์จริง และน าไปสู่การลงปฏิบัติในสถานที่จริง ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความพร้อม และความมั่นใจในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งเห็นได้
จากความสามารถในการจดจ าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี มีความคล่องแคล่วและความ
มั่นใจในตนเองที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา
กับสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดคุณลักษณะที่ดี มีความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และใช้
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดังผลระดับความพึงพอใจต่อโครงการฝึ กอบรม 
ยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 3 ระดับ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (  =2.87, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก (  = 3.00, S.D. = 0.00) จากผลที่เกิดขึ้น 
สอดคล้องกับ Khammani (2008) ที่กล่าวไว้ว่า การที่ผู้สอนจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ เคลื่อนไหว ใช้ความคิด ย้ าความรู้สึก และฝึกสัมพันธ์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาท หรือมี
ส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (Active Participation) รอบด้าน คือ ด้านกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อันจะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีตาม นอกจากนี้ จากการประเมินความรู้ภาควิชาการและทักษะการปฏิบัติด้วย
เครื่องมือที่หลากหลายโดยวิทยากร ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน รวมทั้งการถอดบทเรียนที่พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมที่จัดขึ้น นักเรียนได้รู้จักเพื่อใหม่ต่าง
โรงเรียน มีความกล้าแสดงออก และมีใจรักบริการมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ท าให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้น า 
ระเบียบวินัย การบริหารเวลาและการคลายเครียด กิจกรรมท าให้เขาสามัคคีช่วยเหลือ และร่วมมือกัน 
นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มเพื่อน ในด้านความรู้ นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์รู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในบ้านเกิดของตนเอง อันจะสามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถให้ข้อมูลกับผู้คนทั่วไปได้ ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ประการ หรือ 4C คือ การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสารติดต่อ (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) (Panich, 2013) โดยในการออกแบบกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนคละชั้น คละโรงเรียน 
และคละสังกัด เป็นกลุ่มสีส้ม สีม่วงและสีแดง มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้นักเรียนไปฝึกพูด พบเจอนักท่องเที่ยว
ท าให้นักเรียนเกิดการร่วมมือร่วมใจ ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารติดต่อ และการคิด
วิเคราะห์ นักเรียนมีการออกแบบ เรียบเรียงเนื้อหาและฝึกน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวนักเรียน
เอง โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารติดต่อนั้น นอกจากนักเรียนจะสามารถให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็น
ภาษาไทยแล้ว ยังสามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย ซึ่งทักษะการสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่จ าเป็นโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นกระบวนการจัดกิจกรรม แบบ Active 
learning จึงน่าจะเป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  มีทักษะ มีเจตคติ ส าหรับการไปเป็นยุว
มัคคุเทศก์ที่ดีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่จะน าหลักสูตรพัฒนายุวมัคคุเทศก์ไปใช้ 
ควรพิจารณาดังนี้ 

 1) ในการพิจารณานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ควรให้ความส าคัญกับคุณสมบัติพื้นฐานที่ส าคัญ
ของนักเรียน คือ นักเรียนควรมีความรู้ความสามารถในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ถึงดีมาก และ
ต้องได้รับการยินยอมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อให้สามารถ
พัฒนายุวมัคคุเทศก์ และน าไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ควรขอความร่วมมือให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่การพัฒนาต่อยอดนักเรียน 

     2) ครู มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือผู้ที่น าคู่มือยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีไปใช้ ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อหาให้ครอบคลุม 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ 

     3) คนในชุมชนหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ยุวมัคคุเทศก์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การน าเที่ยว สนับสนุนให้ยุวมัคคุเทศก์ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้
ความสามารถในการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ                

 4) สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมส าหรับ
การเรียนการสอนในเชิงบูรณาการกับรายวิชาต่าง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ ชุมชนควรมีการ
จัดท าความร่วมมือใช้หลักสูตรการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ร่วมกับสถานศึกษา  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 
    1) ในการพัฒนาหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควรมีการ

เปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการร่วมกิจกรรม หรือมีโอกาสร่วม
กิจกรรมการเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฯ เนื่องจาก จะได้รับ
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ทราบมุมมอง แนวคิด ความรู้สึกของเด็ก อันจะน ามาออกแบบเนื้อหา กิจกรรมที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่  
                2) ควรมีการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วย          
ในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ เช่น การพัฒนาด้วยรูปแบบออนไลน์ การศึกษาผ่านระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เป็นต้น  

   3) ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบและ กิจกรรม ที่สร้างทักษะและทัศนคติแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อจะได้วัดองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนากิจกรรมในด้านทักษะ และ
การปลูกฝังทัศนคติที่ดีได้มากยิ่งขึ้น  

   4) ควรมีการศึกษาวิจัย ติดตามผลยุวมัคคุเทศก์ ในระยะยาวแบบต่อเนื่อง มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และประเมินผล ส าหรับปรับปรุงกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีขึ้นต่อไป  

   5) ควรมีการศึกษาวิจัยกับพื้นที่อื่น ๆ โดยอาจจะใช้หลักสูตรและกระบวนการเดียวกัน เพื่อดู
ความแตกต่างระหว่างบริบท หรือ ใช้หลักสูตรและกระบวนการใหม่ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ านวน  5 ท่าน เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งมีโครงสร้าง คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จใน
การเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีนั้น หมายถึง ลักษณะที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการที่นักศึกษา
เรียนรู้จากหลักสูตรในสถานศึกษาแล้วสามารถน าความรู้วิชาการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจวิชาหลักอย่างชัดเจน เรียนรู้ไว และกว้างขวางในโลก
ของศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบคุณลักษณะที่
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเรียนรู้โดยเสรี 
โดยมีองค์ประกอบย่อยคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้ในวิชาแกน ความรู้ในสหวิทยาการ และการ
ได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้คนรอบข้าง 2) ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
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สร้างสรรค์ 3) ความสามารถในด้านสังคม 4) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาสากล 6) การตระหนักรู้สภาวะของโลก และ 7) ความสามารถด้านการใช้ชีวิตและการ
ท างาน โดยมีองค์ประกอบย่อย คือ   การน าตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น  
 
ค าส าคญั 
 คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียน การเรียนในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาปริญญาตรี  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study meanings and characteristics of 
educational success in 21st century of undergraduate students by the use of the qualitative 
research. An educational expert interview was used to collect data. Interview forms with 
unstructured questions and semi-structured questions were used as the research 
instruments. The results revealed that (1) characteristics of educational success in 21st 
century of undergraduate students meant traits that indicating their educational success 
in 21st century. In other words, undergraduate students learn from the university 
curriculum and are able to apply these knowledge to their daily life and work effectively 
by explicitly understanding the key subjects, learning fast, and broadening themselves into 
the world of 21st century with all new information to be always occurred, and (2) 
characteristics of educational success in 21st century of undergraduate students were 
consisted of (a) Autonomous learning which were comprised of self-directed learning, 
knowledge of key subjects, knowledge of interdisciplinary themes, and supports from 
persons and social support, (b) Critical and creative thinking (c) Sociability, (d) ICT-
Information and Communication Technology skill, (e) World language capability, (f) World 
Situation Awareness, and (g) Life and Career Capability which were comprised of Self-
direction, Flexibility and Adaptability, Responsibility and Accountability, Leadership, and 
Integrity.  
 
Keywords 
 Characteristics of Success in Studying, Education in 21st Century,  Undergraduate 
Students  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning) เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปลายสหัสวรรษที่ผ่านมาขององค์กรความร่วมมือเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

169 

ศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่อาชีพการงาน สั่งสมประสบการณ์  พัฒนาทักษะความสามารถ น าไปสู่
ความส าเร็จในชีวิต และการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Learning, 
2007) การเชื่อมโยงกันของผู้คนทั่วโลก น าไปสู่การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทุกชาติพันธุ์ 
การตลาด เศรษฐกิจ การตอบสนองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสดใหม่ เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากและ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การสร้างความ
ร่วมมือกันในสังคม โดยที่การเรียนรู้จะมีความส าคัญไปจนตลอดชีวิตของผู้เรียนรู้ (Trilling & Fadel, 
2009) เทคโนโลยีจะมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่ กับเครื่ องมือเพื่ อการสืบค้นหาข้อมูลความรู้  ต่ างไปจากผู้ คนในยุคก่อนมาก 
(Laohajaratsang, 2014) พลวัตครั้งส าคัญของโลกนี้ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องปรับตัว รวมไปถึง
ประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ประชาคมโลกในการยืนหยัดอยู่ในโลกแห่งศตวรรษใหม่ 
ด้วยการเตรียมคนไทยให้พร้อม มุ่งเป้าไปสู่ภาคการศึกษาไทยในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได ้(Office of the Education Council, 2014) 
 แม้วงการการศึกษาไทยจะเริ่มให้ความส าคัญกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้
น าเอาแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้กับระบบการศึกษา แต่การศึกษาไทยโดยภาพรวมยัง
เป็นแบบศตวรรษที่ 19-20 กล่าวคือ การมุ่งสร้างนักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงานในโรงงานแบบสายพาน 
ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาช้ากว่าประเทศอื่น ในขณะที่การศึกษาในต่างประเทศ
ไม่ได้พัฒนาผู้เรียนเพียงแค่ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient – IQ) เท่านั้น แต่พัฒนา
ร่วมไปกับ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient – EQ) และความฉลาดทางสังคม (Social 
Quotient – SQ) โดยไม่พัฒนาเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพเพื่อการสอบแข่งขันเท่านั้น 
(Chiangkhun, 2016) การศึกษาไทยที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่วิชาส าคัญของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างเช่น การใช้ภาษาโลกอย่างภาษาอังกฤษกลับไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผลการ
สอบโทเฟล (TOEFL – Test of English as a Foreign English) แบบผ่านอินเทอร์เน็ตในปี 2012 ไทย
จัดอยู่ในล าดับที่ 144 จาก 226 ประเทศ (Chiangkhun, 2016  cited in Office of the Education 
Council, 2014) รายงานการแข่งขันระดับโลก 2014-2015 (Global Competitiveness Report 2014-
2015) จากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) ชี้ว่าคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอาเซียน (Thongroj, 2014) นอกจากนั้นผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้เยาวชนไทยหลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุทางสังคม ส่งผลให้
นักศึกษาสนใจการเรียนน้อยลง การศึกษาของ Tohinda (2013) พบว่านักศึกษาใช้เวลาไปกับสื่อสังคม 
(Social Media) ทุกวันจ านวนสูงถึงร้อยละ 92.5 โดยใช้เวลามากกว่าวันละ 4 ชั่วโมง ถึงจ านวนร้อยละ 
31.67 ซึ่งจัดเป็นล าดับสูงสุด โดยเป็นการใช้สื่อสังคมที่ไม่ได้ก่อให้เปิดประโยชน์ทางการศึกษา และเป็น
การใช้เวลาที่สูญเปล่าไปในชีวิตประจ าวัน 
 การศึกษาในระดับปริญญาตรี ถือเป็นช่วงเวลาส าคัญช่วงหนึ่งก่อนที่นักศึกษาจะก้าวไปสู่
โลกของการประกอบอาชีพ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า สถาบันการศึกษาต้องพัฒนานักศึกษาของตนให้
มีคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนตามที่องค์กรจ้างงานต้องการ ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาสถาบันการศึกษาของตนเพื่อให้แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้ 
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(Tongkeo, 2008) รูปแบบการศึกษาแบบเก่าที่เคยใช้ได้ดีและเหมาะสมในอดีตจึงไม่เหมาะกับวิธีการ
เรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 (Khopolklang, 2012) 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี และศึกษาว่าตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อเป็นการตอบโจทย์การศึกษาไทย 
ในระดับอุดมศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ให้ก้าวทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
สามารถรับมือกับเทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อและแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ฉลาดในการเข้าสังคม รู้จักการสื่อสารในรูปแบบภาษา
อื่นที่ไม่เฉพาะภาษาของชาติตน ตระหนักถึงสภาวะของโลก และสามารถเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย  
 ความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างไร มีกี่องค์ประกอบ และองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียน 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติคือ เป็นนักวิชาการการศึกษาผู้มีความรู้ในด้าน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ เป็นบุคคลผู้ที่ได้ศึกษา เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของงานเขียน 
หรือการบรรยายให้ความรู้ หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ านวน 5 ท่าน  
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีสายงานวิจัยและ
คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2) ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายก
สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
ประเมินเพื่ อการรับรองปริญญาทางการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  คณะที่  3 ของคุรุสภา 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และการตลาด และ  
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยใช้ค าถามปลายเปิด 
เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญสนทนาอย่างอิสระ และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเพื่อหารายละเอียด
จากองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง 
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เพื่อให้ได้ความหมายของความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบคุณลักษณะ         
ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยน าแบบสัมภาษณ์         
ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ด้านการศึกษา และด้านการวัดผลทาง
การศึกษาจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดขึ้นจากการศึกษาภาคทฤษฎี ผลของการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1 และได้รับค าแนะน า
และการปรับแก้ตามมาตรฐานของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากการปรับแก้
เสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้จัดส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จนได้แบบสัมภาษณ์มาใช้ในการเก็บข้อมูล
ในครั้งนี้ จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และอภิปราย
ผลโดยน าเสนอผลเชิงพรรณนา   
 
ผลการวิจัย 
 ความหมายของคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี 
 คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี 
หมายถึง ลักษณะที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ การที่นักศึกษา
ปริญญาตรีเรียนรู้จากหลักสูตรในสถานศึกษาแล้วสามารถน าความรู้วิชาการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้          
ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในขณะเรียนต้องเข้าใจในวิชาหลัก (Key 
Subjects) อย่างชัดเจน มีความสามารถในการเรียนได้ไว และพร้อมที่จะเรียนรู้ในวิชาการที่กว้างขวาง
ในสภาพที่ความรู้ใหม่ในโลกศตวรรษที่ 21 นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไปพร้อม ๆ กับสภาพสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่เรียนได้ โดยใช้แนวคิดจากสิ่งที่เรียนรู้มา
พิสูจน์ อาศัยฐานคิดจากภาคทฤษฎี และการได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นบุคคลที่สามารถ
ปรับตัวได้กับเทคโนโลยีและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย มีความแน่วแน่ มีความคิดเป็นของตนเองว่า ตนนั้นได้เลือกเรียน          
ในสาขาที่ชอบ ถนัด มีเป้าหมายในชีวิตที่ รวมไปถึงสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นผู้ที่มีความสุข
กับการเรียน  
 องค์ประกอบคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การเรียนรู้โดยเสรี (Autonomous learning) 
 นักศึกษาต้องมีอิสระในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เลือกเรียนในสิ่งที่ตนชอบ ถนัด และสนใจ
ใคร่รู้ จะส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เนื่องจากได้เลือกเรียนในสิ่งที่ถูกใจ ไม่มี
ใครบังคับ ตั้งเป้าหมายในการเรียน และหาวิธีที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น รู้จักการยืดหยุ่น ค้นคว้า
ข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ สามารถติดตามข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ สามารถ
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ข้อมูลได้ ซึ่งเมื่อถึงวันหนึ่ง อาจไม่มีสถานศึกษาอีกต่อไป เพราะนักศึกษาอาจ
ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเสรีโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปเรียนในสถานศึกษา เรียกว่าสังคม
ไร้สถานศึกษา หรือ De-schooling Society     
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 การเรียนรู้โดยเสรีนั้น แบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ได้ดังต่อไปน้ี  
 1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) ท าให้มีอิสระและความสุขจากการ
เรียน มีโอกาสได้สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนโดยปราศจากมิจฉาทิฐิ  หรือ
การปิดกั้นความคิด ได้ความรู้ใหม่ที่ทันยุคทันสมัย ซึ่งอาจหักล้างความรู้เก่าที่เคยเชื่อว่าต้องเป็นอย่าง
นั้น เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนหรือความรู้จากหลักสูตร เกิดแรงบันดาลใจ 
(Inspire) ใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อการท างานในอนาคต เพราะ
สังคมยุคใหม่ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งในด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถในการตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรทางธุรกิจได้      
 1.2 ความรู้ในวิชาแกน (Key Subjects) พื้นฐานส าคัญ คือ 3Rs ประกอบด้วย อ่านออก 
(Reading) เขียนได้ (Writing) และค านวณเป็น (Arithemetic) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงวิชา
หลักที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่น เมื่อนักศึกษาเลือกที่จะ
เรียนในสาขานั้น ๆ แล้ว ต้องเข้าใจวิชาหลักของสาขาที่เลือกเรียนอย่างถ่องแท้ และสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 1.3 ความรู้ในสหวิทยาการ (Interdisciplinary themes) คือ การเรียนรู้ในสาขาวิชา     
อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากวิชาแกน และเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประกอบไปด้วย จิตส านึกต่อโลก (Global Awareness) การเงิน (Financial) เศรษฐศาสตร์  
(Economics) ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้
ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขอนามัย (Health Literacy) และความรู้ด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental Literacy) 
 1.4 การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้คนรอบข้าง (Persons and Social Support) 
บิดามารดา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาต้องมีวิธีการแนะน า และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างเสรี สนับสนุนให้พวกเขาได้รู้จักตัวเองว่าถนัดที่จะเรียนรู้  ในสิ่งใดและ
ส่งเสริมตามเส้นทางที่ เขาถนัดเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Differentiated Education) การส่งเสริมสนับสนุนนั้นอาจท าได้ในรูปแบบ การจัดสร้างแหล่งข้อมูล
แบบดั้งเดิม เช่น ห้องสมุด ต ารา เอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันยุคสมัย (Technology Tools, Digital Tools) การเปิดโอกาสจากผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เข้าพบ ปรึกษาหารืออย่างใจกว้างและเข้าถึงง่าย นอกจากนั้น นักศึกษาอาจ
ได้รับความรู้จากเพื่อนที่มีความถนัด หรือเก่งในเรื่องนั้น ๆ มากกว่าตน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ความรู้ที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) การได้รับโอกาสไห้ท างานในขณะเป็นนักศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ในด้านอาชีพ      

องค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (Critical 
and creative thinking) 
 นักศึกษาต้องรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อ
ชีวิตและการท างานด้วยการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ภายใต้กระบวนการคิด
อย่างสมเหตุสมผล มีหลักการ น าเสนอสิ่งที่คิดออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ท าให้เกิดผลผลิต (Productivity) เรียกว่ามีทักษะทางการผลิต (Productive Skill) สิ่งผลิตนั้น
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ต้องมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม กลายเป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่มีทั้งสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี สินค้า 
บริการ ให้สอดคล้องกับแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคิดเหล่านี้แล้วจะท าให้รู้จัก
การแก้ปัญหาเป็น (Problem Solving) ในการด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21   

องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในด้านสังคม (Sociability)   
 นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อสังคมประสบเหตุการณ์ส าคัญหรือปัญหา พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วน 
ให้ความร่วมมือ (Collaboration) ต่อผู้คนในสังคม ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เข้าร่วมท า
กิจกรรมทางสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนหมู่มาก รู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คน         
ในสังคม แม้ผู้คนในสังคมปัจจุบันจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในหลายช่องทาง ทั้งการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคม (Social Media) และการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) หากแต่ต้องรู้จักที่จะสร้าง
สัมพันธภาพแบบต่อหน้ากับผู้คน เพราะการสื่อสารลักษณะนี้จะท าให้เห็นถึงอารมณ์ การแสดงออก
ทางภาษากาย ซึ่งจะท าให้เข้าถึงความรู้สึกได้มากกว่าการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน ต้องรู้จักการปรับตัวเข้า
กับผู้คนในสังคม เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น รู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพของตนทั้ง
แนวคิด เจตคติ และบุคลิกภาพภายนอก      

องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT-Information and 
Communication Technology)  
 เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในรูปของดิจิทัล (Digital) ถูกแทรกซึมอยู่ในทุกสังคม และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้นักศึกษาปริญญาตรีต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ           
ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ( Information) มีความสามารถในด้านการใช้สื่อ (Media) 
และเทคโนโลยี (Technology) แต่ต้องเสพสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติ และ “รูเ้ท่าทัน” เพราะแหล่งข้อมูลใน
โลกมีทั้งข้อมูลที่เป็นขยะ ใช้การไม่ได้ ไปจนถึงข้อมูลระดับดีที่จะต้องใช้ความสามารถในการสืบค้นจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ ฉลาดในการคัดกรองข้อมูล รู้จักที่จะผสมผสานข้อมูลจากแหล่งเก่า เช่น หนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตที่ชื่อถือได้เข้าด้วยกัน ต้องเรียนรู้เร็ว เพราะข้อมูล
ข่าวสารมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และข้อมูลในข่าวสาร ณ ปัจจุบันจะกลายเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยทันทีในกาล
ข้างหน้าอันใกล้ การรู้จักใช้ฐานคิดด้ังเดิม หรือภาคทฤษฎีในอดีตมาพิสูจน์ในบริบทใหม่เข้ากับยุคสมัย  

องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษาสากล (World Language Capability)  
 นอกจากนักศึกษาปริญญาตรีที่จะต้องใช้ภาษาประจ าชาติของตนเองได้ดีทั้งแง่ของการพูด 
การอ่าน และการเขียนแล้ว ยังต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้ภาษาที่ 2 (Second Language) เพื่อเป็น
เครื่องมือติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันหมดแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็น
เรื่องธรรมดาที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้า เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ พูดคุยและเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลที่เป็นสากล 
(Worldwide) ในรูปแบบของหลักการ ทฤษฎี ความคิดเห็น บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัย 
รู้จักที่จะสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกในรูปแบบภาษากลางที่ผู้คนทั่วโลกเข้าใจได้ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันยังคง
เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถึงแม้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาธรรมดาที่ผู้คนทั่วโลกต้องรู้แล้ว ยังต้อง
ศึกษาภาษาที่มีผลกระทบต่อสังคมโลก อาทิ ภาษาจีน เนื่องจากประเทศจีนเข้ามามีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจโลก และคนจีนอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน นักศึกษาต้องรู้จักการใช้
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เครื่องมือที่ท าให้เข้าใจความหมายของภาษาได้ดียิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือช่วยแปลภาษา โดยแปลแล้วต้อง
รู้จักปรับภาษาให้สละสลาย มากกว่าการใช้แบบทื่อ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร แม้เครื่องมือ
ช่วยแปลภาษาจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนท าให้คนรุ่นใหม่มองว่า ความจ าเป็นที่จะศึกษาภาษาที่ 2 
นั้น มีบทบาทลดลง แต่ความส าคัญของการเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกยังคงเป็นเรื่องของการสื่อสาร 
ดังนั้น นักศึกษาต้องเป็น “บุคคลผู้เชื่อมโยง” (Connected People) โดยอาจไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษาที่
สอง แต่สามารถสื่อสารได้ในรูปแบบของภาษาโลก กล่าวคือจะท าอย่างไรให้สื่อสารกับคนต่างชาติต่าง
ภาษาได้อย่างเข้าใจ ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ เข้าช่วย เพื่อให้การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ราบรื่น และ
เป็นไปได้ด้วยดี        

องค์ประกอบที่ 6 การตระหนักรู้สภาวะของโลก (World Situation Awareness)    
 ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่มีการเชื่อมทุกสังคมโลกเข้าด้วยกัน ผู้คนต้องเข้าใจว่าตนเป็น
พลเมืองของโลก มิใช่เพียงแค่พลเมืองของสังคม หรือประเทศของตนเท่านั้น  นักศึกษาต้องเริ่มจาก 
การเห็นคุณค่าและใส่ใจในวัฒนธรรมของของชาติตน เข้าใจในอัตลักษณ์ ( Identity) แห่งตน และยืน
หยัดรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ รู้จักเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับตนตั้งแต่ในภูมิภาคเดียวกัน 
เช่น AEC ขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก การก้าวข้ามวัฒนธรรม (Cross-culture) โดยการศึกษา
วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เพื่อเข้าใจสังคมโลกและสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมโลกแต่ต่างวัฒนธรรมได้ อันเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขเมื่อมีเหตุต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องสนใจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก โดยการหมั่นติดตามข่าวสารเพื่อให้ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา      

องค์ประกอบที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ชีวิต และการท างาน (Life and Career 
Capability) 
 ผลส าเร็จของการศึกษาอย่างหนึ่ง คือ การที่นักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานท า ด้วยความที่ช่วง
ชีวิตในขณะศึกษากับชีวิตการท างานนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับ        
การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการประกอบอาชีพ นั่นหมายถึงตลอดระยะเวลาในการศึกษา
หาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องศึกษาในสิ่งที่ตนคาดหวังว่า จบไปแล้วจะสร้างประโยชน์
ให้กับชีวิตและอาชีพการงานในภายภาคหน้าได ้ซึ่งประกอบด้วย 
 7.1 การน าตนเอง (Self-direction) นักศึกษาปริญญาตรีต้องใช้ความสามารถที่ตนนั้นมี 
อีกทั้งความถนัด และความชื่นชอบส่วนตนน าไปสู่อาชีพที่ตนปรารถนาที่จะท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษา อันส่งผลต่อสภาพจิตใจ นั่นคือมีความสุขในงาน เนื่องจากได้ท างานที่ตนรักและชอบ และ
จะอยู่ในอาชีพนั้นได้อย่างยั่งยืน 
 7.2 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) นักศึกษาต้องเป็น
คนมีความอดทน อดกลั้น รู้จักการรอเวลาที่เหมาะสม มีความฉลาดในการฝ่าฟันอุปสรรค (AQ- 
Adversity Quotient) มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง รับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ การเลี้ยงดูบุตรแบบทนุถนอมเกินไปในบางครอบครัว     
ท าให้นักศึกษาเกิดมาถูกโอบอุ้ม (Fewer children family) จนขาดภูมิต้านทานเมื่อเข้าสู่สังคม และ
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกไปเผชิญกับโลกของการท างาน นักศึกษาต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นอุปสรรคไปให้ได้ 
โดยปรับตัวเข้าได้กับทุกสังคม 
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 7.3 ความรับผิด และมีจิตส านึกรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 
นักศึกษาที่รู้จักการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต้องรู้จักที่จะรับผิดชอบ (Responsibility) ต่องานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยอมรับการถูกวิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผลงานของตนเองเมื่อผลงานที่ผลิตออกมาประสบปัญหา หรือความผิดพลาด เข้าท านองมีจิตส านึก
รับผิดชอบ (Accountability) นั่นคือยอมรับทั้งผลดี และผลเสียที่จะตามมา 
 7.4 ภาวะผู้น า (Leadership) นักศึกษาปริญญาตรีต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Idol) ต่อทีมงาน 
และเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ให้ ผู้รับใช้ ผู้แนะน า รู้จักการดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง มีจิตเมตตา 
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ มีจิตสาธารณะ รู้จักการวางแผน เชิญชวนให้ผู้อื่น
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกัน    
 7.5 ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น (Integrity) นักศึกษาต้องได้รับการปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ถือครอง   
ธรรมาภิบาลเป็นสรณะ โดยเริ่มจากซื่อสัตย์ต่อครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครอง เมื่อก้าวออกสู่สังคม
ต้องซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง ต่อองค์กร ต่อลูกค้า หรือต่อผู้คนรอบข้าง  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขององค์กรความ
ร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Learning, 2007) มาเป็น
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีนั้น หมายถึง ลักษณะที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการที่นักศึกษาได้เรียนรู้
จากหลักสูตรในสถานศึกษาแล้วสามารถน าความรู้วิชาการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจวิชาหลักอย่างชัดเจน เรียนรู้ไว และกว้างขวางในโลกของ
ศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบคุณลักษณะที่
ประสบความส าเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) การ
เรียนรู้โดยเสรี โดยมีองค์ประกอบย่อยคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้ในวิชาแกนความรู้ใน สห
วิทยาการ และการได้รับการสนับสนุนจากสังคมและผู้คนรอบข้าง 2) ความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3) ความสามารถในด้านสังคม 4) ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) ความสามารถด้านการใช้ภาษาสากล 6) การตระหนักรู้สภาวะของโลก และ  
7) ความสามารถด้านการใช้ชีวิตและการท างาน โดยมีองค์ประกอบย่อย คือ การน าตนเอง ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โดยทั้งความรู้ในภาคทฤษฎี และความรู้ที่ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ข้อมู ลเชิง
คุณภาพมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่คร่ าหวอดอยู่ในวงการการศึกษา อีกทั้งยังมี
บทบาทส าคัญต่อระบบการศึกษาไทย รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างไม่หยุดย้ังของผู้เชี่ยวชาญ 
จึงท าให้งานวิจัยฉบับนี้ได้ผลสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 
Century Learning, 2007) องค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง 4 องค์ประกอบของแนวคิดที่นักศึกษาปริญญา
ตรีในยุคศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีประกอบไปด้วย 1) วิชาแกนและแก่นของศตวรรษที่ 21  
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(Key Subjects and 21st Century Themes) ร่วมกับต้องมีความรู้ในด้านสหวิทยาการ (Interdisciplinary)           
2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) นั่นคือ 4Cs การริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไข
ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) และการมีส่วน
ร่วม (Collaboration) 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and 
Technology Skills) และ 4) ทักษะการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) 
สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง (Office of the 
Education Council, 2017) ที่อธิบายถึงเกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทั้ง
เรียนรู้ตามหลักสูตรและการฝึกภาคปฏิบัติหรือจากการท างานใน 3 มิติ คือ มิติที่  1 ความรู้  
(Knowledge) ที่เป็นข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ เป็นไปตามคุณลักษณะที่นักศึกษาต้อง
เข้าใจวิชาแกนอย่างถ่องแท้แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน มิติที่ 2 ทักษะ 
(Skill) โดยเน้นกระบวนการคิด (Cognitive Skills) การใช้ตรรกะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Logical, 
Intuitive, and Creative Thinking) ทักษะด้านการปฏิบัติจนเกิดเป็นความคล่องแคล่ว ช านาญ 
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 2 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ หมายถึง 
ต้องคิดอย่างสมเหตุสมผล มีหลักการ และสามารถน าเสนอความคิดนั้นออกมาเป็นผลงานได้ ซึ่งจะท า
ให้นักศึกษา มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี มิติที่ 3 การประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ (Application and Responsibility) เมื่อนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้ว ได้น า
ความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ไปเสริมสร้างในอาชีพของตน และมุ่งมั่นท างานอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้น า มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเป็นอิสระด้วย
ตนเองในการใช้ความสามารถ และการตัดสินใจ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 7 คือ ความสามารถ
ด้านการใช้ชีวิตและการท างาน นักศึกษาต้องน าตนเองเข้าสู่อาชีพที่ชอบ ถนัดอย่างอิสระและประยุกต์
ความรู้ที่มีไปใช้กับการท างานด้วยความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีภาวะ
ผู้น า    
 นอกจากนั้นในองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 7 จากการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวถึง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในบริบทของสังคมไทย ที่ มุ่งเน้น          
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่วัยเยาว์ องค์ประกอบนี้อธิบายถึง การที่นักศึกษาต้องมี
คุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต โดยเริ่มต้นจากการซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครอง            
ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลรอบข้างเมื่อก้าวสู่โลกอาชีพ สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework: 
TQF) (The Higher Education Commission, 2009) ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คือ นักศึกษา
ต้องสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับผลวิจัยของ เจนนิ่ง และคณะ (Jenning et al, 2013) 
ในการหาความหมายของความส าเร็จของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา พบว่า ความส าเร็จในการ
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เรียนระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เช่น เพื่อน โดยเริ่มสร้าง
สัมพันธภาพตั้งแต่ปีที่ 1 และรักษาไว้ตลอดจนกว่าจะจบการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่
นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร มีความสุขตลอดระยะเวลาในการเป็นนักศึกษา เพราะสามารถ
บริหารจัดตารางเวลาเรียนได้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ รู้จักการสร้างสมดุลระหว่างการเป็นนักศึกษากับ
การใช้ชีวิตนอกรั้วสถาบัน การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีอิสระเพื่อน าไปใช้การเรียนในห้องเรียน และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Tadawattanawit (2018) พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศตามแนวประเทศไทย 4.0 จะต้องมีคุณลักษณะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการท างามร่วมกับผู้อื่นมีภาวะผู้น า มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
และการท างาน     
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งบริบทของการศึกษาระดับนี้         
จะแตกต่างออกไปจากการศึกษาระดับอื่น เช่น องค์ประกอบที่ 1 ในองค์ประกอบย่อย ความรู้ในวิชา
แกน หากใช้ในบริบทการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึง ความรู้วิชาเอกที่นักศึกษาได้เลือกเรียน แต่หาก
น าไปใช้ในบริบทระดับประถมศึกษาจะเน้นไปที่ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานเป็นหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น การน าเอารูปแบบและ
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ ควรใช้การประยุกต์ และเปรียบเทียบ ซึ่งคุณลักษณะในบริบทของนักศึกษากับ
นักเรียนอาจมีบางส่วนท่ีแตกต่างกันออกไป อยู่ในดุลพินิจและวิธีการศึกษาของนักวิจัยท่านน้ัน ๆ  
 นอกจากนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อ ครูอาจารย์ บิดามารดา และ
ผู้ปกครอง ในแง่การน าเอาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบสถานศึกษาที่ตนสอนอยู่ หรือ
สถานศึกษาที่บุตรหลานได้เรียนอยู่ว่า มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จ            
ในการเรียนด่ังผลการวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ หรือหากเป็นตัวนักศึกษาเอง อาจสังเกตว่า ตนมีคุณลักษณะ
ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนในองค์ประกอบใดบ้างและยังขาดองค์ประกอบใด หรือควรจะได้รับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จในการเรียนให้แก่ตนเองได้อย่างไร   
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ร่วมกับการศึกษาใน
ภาคทฤษฎี เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นนักการศึกษาทั้งหมด 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากผู้วิจัยขยายวงกว้างกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ที่นอกเหนือไปจาก
นักการศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลส าคัญผู้มีบทบาทต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับประเทศ 
ผู้วิจัยอาจได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นและแตกต่างออกไป เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่นักการศึกษาแต่มี
อิทธิพลต่อระบบการศึกษาไทย ระบบเศรษฐกิจ อาจมีข้อมูลในเชิงปฏิบัติการที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติ 
หรือสัมผัสจริงกับสังคมจนสั่งสมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นกรณีศึกษา จะเป็นการเสริมสร้าง ให้งานวิจัยมี
ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การมีโอกาสได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักธุรกิจ
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ระดับประเทศที่มีมุมมองต่อการคัดสรรบุคลากรรุ่นใหม่เข้าร่วมงานกับองค์กร นักการเงิน การธนาคาร 
นักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็เกิดจาก
การระดมสรรพความรู้จากกลุ่มผู้น าทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักการศึกษา ครู 
อาจารย์ ซึ่งเป็นความรู้ที่เริ่มต้นมาจากหลากหลายวิชาชีพ จนตกผลึกเป็นแนวคิดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยสมควรที่จะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาจากหลากหลาย
สถานะทางสังคม ในตัวแปรที่ต่อเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างานยุคไทย
แลนด์ 4.0 คุณลักษณะของพนักงานยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบกระบวนการและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มก่อนและหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน          
ดอยสะเก็ดวิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ 31102 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอน
เขียนที่เน้นแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ จ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ จ านวน 18 คาบ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
และแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมีความ สามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระดับดี       
 2) ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการสูงขึ้นอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study students’ writing ability and compare 
students’ group processing skills before and after being taught through writing process 
approach. The sample consisted of was 42  grade 10  students at Doisaked Wittayakom 
School, Doisaked District, Chiangmai province taking English Language in the second semester of 
the academic year 2017. The research instruments consisted of 6 lesson plans using the 
writing process approach which took 18  periods, an English writing ability evaluation 
form and a group processing skill evaluation form. The data gained were analyzed using 
mean, standard deviation, percentage and t-test for dependent samples. 
 The findings were as follows: 
 1. The students’ English writing ability passed the pre-set criteria of 60% after 
they were taught through writing process approach. 
 2 .  The students’ group processing skills increased after they were taught 
through writing process approach at the statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords 
 Writing process approach, English writing ability, Group processing skills 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และทักษะการเขียนเป็นทักษะที่
สลับซับซ้อนมากที่สุดที่แม้แต่เจ้าของภาษาก็ยังไม่สามารถจะประสบความส าเร็จในการเขียนภาษา
ระดับสูงได้ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากปัญหาภาษาหรือการเขียนโดยตรง การเขียนที่ดีนั้นผู้เขียน
จะต้องมีการวางแผนการเขียน มีการก าหนดจุดประสงค์ในการเขียน ก าหนดผู้รับสารหรือผู้อ่าน    
โดย Heaton (1990) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะการเขียนที่ดีไว้ดังนี้ คือ ความสามารถ          
ในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนา
ความคิดที่ปรากฏออกมาในงานเขียน มีความสามารถในการเลือกเขียนให้ตรงกับจุดประสงค์ของ
ผู้อ่าน รวมทั้งสามารถเลือก รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ กับงานเขียนได้ การใช้รูปแบบการเขียน
และการใช้ภาษามีประสิทธิภาพตลอดจนรวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดค า (Ministry 
of Education, 2003) แต่ในความเป็นจริงทักษะการเขียนของผู้เขียนยังไม่สามารถพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เขียนยังมีความกังวลถึงประสบการณ์ในการเขียนที่ผู้เขียนคิดว่ายังมีไม่
เพียงพอที่จะน าเอาใช้ในงานเขียนของตนได้ ผู้เขียนไม่มีความเชื่อมั่นในวิธีการเขียน ทั้งผู้สอนและ
ผู้เขียนยังยึดติดกับแบบการเขียนเดิม ๆ ที่เน้นเฉพาะในด้านความถูกต้องและความแม่นย าของการใช้
โครงสร้างทางภาษา หลักไวยากรณ์ การเลือกใช้ประโยคท่ีดูสละสลวย การเลือกใช้ค าต่าง ๆ การขาด
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านงานเขียนของตน อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยในการวางแผนการเขียน 
และขาดการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนของตนเองโดยคิดว่าสิ่งที่ตนเขียนนั้นชัดเจนเพียงพอแล้ว 
(Hedge, 1990 cited in Ministry of Education, 2003) 
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 นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษ   เป็น
เพราะนักเรียนมีความรู้สึกว่ากระบวนการเขียนเป็นไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อหน่าย ไม่สามารถเลือกใช้
ค า โครงสร้างไวยากรณ์ หรือรูปแบบประโยคที่เหมาะสมในการเขียน มีความคิดจ ากัดเพราะนักเรียนขาด
แรงจูงใจและสิ่งเร้าในการเขียน ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร นอกเหนือไปจากนั้นการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างน่าเบื่อและจัดในรูปแบบเดิม มักให้ความส าคัญกับรูปแบบของภาษา
ในการเขียนมากกว่าความคิดในการเขียน ดังจะเห็นได้จากรูปแบบการเขียนที่เน้นการเติมค า การเชื่อม
ประโยคย่อย 2–4 ประโยค ให้เป็นประโยคความรวม/ความซ้อน การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นรูปแบบ
อ่ืน เช่น ประโยคค าถามหรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งการสอนทักษะดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาทักษะการเขียน
สื่อสารของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ministry of Education, 2003) 
 ส่วนกระบวนการกลุ่มมีความส าคัญ คือ เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ช่วยให้
การด าเนินการกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน 
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงานอีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันท าให้เกิด
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
ท างานร่วมกันหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มได้ แต่ในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการกลุ่ม 
บทบาทและทักษะกระบวนการกลุ่มดีพอ นักเรียนที่เรียนอ่อนจะให้ความร่วมมือในกลุ่มน้อย และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของตนเองในการท างานกลุ่ม ส่วนนักเรียนเก่งจะ
ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา เมื่อสมาชิกในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ นักเรียนเก่งมักจะใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยการ
รับผิดชอบท างานเองทั้งหมด หรือบางครั้งสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถหาวิธีในการปรับตัวหรือหาวิธี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดบรรยากาศการท างานกลุ่มและการเรียนรู้ที่ไม่ดี อัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานกลุ่มและการเรียนรู้ได้ (Ministry of Education, 2003) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องทักษะการเขียน มีการให้ก าลังใจสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่สบาย ๆ เอ้ือต่อการเกิด
การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจในการเขียน ในขณะที่ครูเป็นผู้กระตุ้น สนับสนุน และแนะน านักเรียน ให้นักเรียนมีบทบาท
เสมือนนักเรียนเป็นนักเขียนที่สามารถเลือกจุดประสงค์ในการเขียนได้เองและเลือกกลุ่มผู้อ่านได้อย่าง
หลากหลาย ครูควรชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนให้ความส าคัญในด้านการใช้ความคิด การค้นคว้าหาข้อมูล การ
เรียบเรียง เน้นความส าคัญของเนื้อหา การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนของตนมากกว่ายึดเอา
ความส าคัญของการใช้โครงสร้างทางภาษาหรือหลักไวยากรณ์ ความถูกต้องของการใช้ค าอันจะเป็นเหตุให้
นักเรียนมีความกังวลที่จะเขียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการสอนเขียนแบบกระบวนการ โดยงานวิจัยของ Emig (1971) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง
องค์ประกอบของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากเน้นผลงานเขียนไปสู่การเน้นเรื่องกระบวนการ 
หรือจากงานวิจัยของ Flower และ Hayes ได้ศึกษาและสนับสนุนแนวคิดของกระบวนการเขียน มีการ
เปรียบเทียบผลการเขียนระหว่างการเขียนในรูปแบบเดิมคือเขียนเพ่ือได้ผลผลิตทางการเขียนและการเขียน
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ที่เป็นกระบวนการ พบว่าการเขียนแบบกระบวนการมีประสิทธิภาพมากกว่าการเขียนที่เน้นผลผลิตทางการ
เขียน การเขียนเป็นกระบวนการทางความคิด มีการค้นหาข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลจากความคิด เป็น
กระบวนการที่เกิดสลับไปมาหรือย้อนกลับได้ (Recursive) ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การเขียน การ
ตรวจทานแก้ไขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่จะเขียน (Anticipating) และขั้นตอนการทบทวนงาน
เขียน (Reviewing) ดังนั้นแนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการมีผลต่อวิธีการสอนทักษะการเขียน ผู้สอน
ควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และเรียบเรียงความคิดในการเขียนก่อนจึงแก้ไขเป็นงานเขียน
สมบูรณ์ต่อไป (Kroll, 1997) แนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการยังมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม ที่
ผู้สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะกระบวนการกลุ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงานที่ได้และสามารถน าความรู้ไปใช้จริงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในด้านร่างกาย สมอง อารมณ์และสังคม เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะความคิด รู้จักวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถของตน ท าให้
ผู้เรียนได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ (Wiriyachitra, 2012) 
 จากแนวคิดการสอนเขียนแบบกระบวนการดังกล่าว Zamel (1982) ได้ท าการวิจัยโดยท าการ
ทดลองเปรียบเทียบระหว่างการเขียนแบบเน้นกระบวนการและการเขียนแบบเน้นความสามารถทางภาษา 
โดยท าการทดลองเปรียบเทียบผู้เรียนที่เขียนได้ดีกับผู้เรียนที่เขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร พบว่าผู้เรียนที่เขียนได้
ดีนั้น มักเน้นการเขียนเพ่ือการสื่อความหมายโดยใช้การเขียนเป็นเครื่องมือการสื่อความและการน าเสนอ
ความคิดมากกว่าความสนใจระดับภาษา Zamel (1983) ได้ท าการวิจัยทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เขียนจะค้นคว้าหา
ข้อมูลที่จะท าการเขียน มีการสัมภาษณ์ผู้เขียนให้สรุปผลงานเขียนของตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียน โดยผู้เขียนจะใช้เวลาในงานเขียนของตนมากข้ึน เกิดการพัฒนาในทักษะการ
เขียนของตนเองมากขึ้นเช่นเดียวกัน จนคล้ายคลึงกับทักษะการเขียนของเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก (Kroll, 1997) ส่วนงานวิจัยของ Jones (1982 cited in Kroll, 1997) ได้ท าการทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเขียนและนักเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพด้านการเขียน 
โดยใช้รูปแบบการเขียนแบบเน้นกระบวนการและการเขียนแบบเน้นผลงานด้านการเขียน จากผลการ
ทดลองพบว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งผลต่อการพัฒนางานเขียนมากกว่าการใช้ถ้อยค าที่ถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั้นจากผลการวิจัยต่าง ๆ ได้บ่งชี้ว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการช่วยพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผู้เขียน เพ่ิมพูนประสบการณ์ของผู้เขียนและคล้ายคลึงกับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน (Kroll, 1997)  
 จากแนวคิดดังกล่าวและงานวิจัยดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ผู้เรียนต้องวางแผนการเขียนเพ่ือให้ได้
ความคิดส าหรับการเขียนที่ดี หลังจากได้ความคิดจากการวางแผนแล้ว ผู้เรียนที่ดีมักจะท าการแก้ไขงาน
เขียนโดยย้อนกลับไปอ่านสิ่งที่เขียนแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเขียนแบบย้อนกลับไปมา
ตลอดเวลา และในงานเขียนประเภทนี้จะแก้ไขทั้งระดับความคิดและระดับภาษา ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียน
ที่เขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรมักจะมุ่งเน้นเฉพาะโครงสร้างระดับค าและระดับประโยคมากกว่าการสร้างความคิด 
ผลวิจัยดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าในการสอนทักษะการเขียนนั้น ผู้สอนควรมุ่งเน้นที่การสร้าง
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ความคิดและเรียบเรียงความคิดในล าดับแรกและพิจารณาความถูกต้องทางไวยากรณ์ในล าดับต่อไป 
(Wiriyachitra, 2012) 
 จากแนวคิดและการศึกษาผลงานวิจัยที่ กล่าวมาทั้งหมด การใช้แนวการสอนเขียนแบบ
กระบวนการและทักษะกระบวนการกลุ่ม จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจในสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนด้วยกัน การเอาใจใส่กันและกัน 
มีส่วนร่วมในความส าเร็จของกันและกัน เมื่อนักเรียนท างานร่วมกันจะส่งผลให้นักเรียนมีการสื่อสารที่
ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นประจ า รับทัศนะที่ถูกต้อง มีความสามารถในการโน้มน้าวมีพัฒนาการในการมองผู้อ่ืน
หลากหลายด้าน เกิดความรู้สึกยอมรับเชิงจิตวิทยาและการเห็นคุณค่าในตนเอง และเกิดความคาดหวังใน
การสนองตอบและปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Johnson et al., 1989) อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
เป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับนักเรียนได้อีกทาง ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อหน่ายและมีความสุข และน า
ความรู้ที่ได้จากการสร้างองค์ความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงได้ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 2. การใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการจะช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบกระบวนการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แนวการสอน
เขียนแบบกระบวนการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 31102 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ 31102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแบบกระบวนการจ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 18 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ได้แก่ หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. My dream house 2. My Profile 3. My favorite food 4. My 
dream job 5. My review และ 6. My journey โดยแผนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.59 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ปรับมาจากเกณฑ์การให้คะแนนของ Jacob et al. (1981) โดยวัดความสามารถ
ทางการเขียน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียง ด้านการใช้ค าศัพท์ ด้านการใช้ภาษา และด้าน
กลไกการเขียน แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 4 ระดับคะแนน และแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มที่
ปรับมาจาก Barkly, Cross & Major (2004) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00  

การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ก่อนการทดลอง นักเรียนท าแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2) ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนที่สร้างข้ึนจ านวน 6 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม         
18 คาบ 3) ด าเนินการเก็บข้อมูลและประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง      
การเรียนแต่ละแผนจ านวน 6 ชิ้นงาน โดยมีผู้ประเมินชิ้นงานจ านวน 3 คน 4) หลังการทดลองนักเรียนท า
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม 5) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือแปลผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาค่าสถิติ ดังนี้    
1) การหาเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษทุกชิ้นงาน 2) การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ของคะแนน
ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการ 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ 
(จ านวนนักเรียน 42 คน) 

 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ท่ี 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 20) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
การตัดสินตามเกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 
1 13.29 2.30 64.88 ด ี ผ่าน 
2 12.21 1.06 59.65 ผ่าน ไม่ผา่น 
3 12.10 1.23 59.07 ผ่าน ไม่ผา่น 
4 14.95 2.25 73.02 ด ี ผ่าน 
5 14.12 2.28 68.95 ด ี ผ่าน 
6 14.93 2.15 72.91 ด ี ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 13.60 1.85 66.41 ด ี ผ่าน 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.85 คิดเป็นร้อยละ 66.41 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และ ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
การเขียนแบบกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และมีคุณภาพระดับดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อนและหลังการสอนเขียนแบบ
กระบวนการ 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนก่อน
    และหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการ (จ านวนนักเรียน 42 คน) 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการกลุ่มโดยใช้
แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย  4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และการทดสอบค่าที พบว่า ทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังการสอนเขียนแบบกระบวนการสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
กระบวนการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 60 และอยู่ในระดับ ดี มีปัจจัยดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง การใช้กระบวนการเขียนช่วยพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในกระบวนการเขียนหลายครั้ง  
จะช่วยพัฒนางานเขียนของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบของกระบวนการเขียนจะให้นักเรียนเขียน         
หลาย ๆ ครั้ง เมื่อนักเรียนเขียนงานของตัวเองจะมีการอ่านทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของ
นักเรียน และกระบวนการเขียนท าให้นักเรียนท าตามขั้นตอนของกระบวนการเขียนซ้ าหลายครั้ง
จนกว่านักเรียนจะได้ชิ้นงานเขียนที่สมบูรณ์ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนและเกิดความ
มั่นใจ สอดคล้องกับงานวิจัยตามที่นักวิจัยหลายท่านได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการเขียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เขียน เช่น งานวิจัยของ Zamel (1983 cited in Kroll, 1997) 
ได้สรุปแนวคิดว่าความสามารถทางกระบวนการมีความส าคัญมากกว่าความสามารถทางภาษาในการ
เขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องดังที่ Jones (1982 cited in Kroll, 1997) และ 
Jacobs (1981) ท าการศึกษาได้ท าการวิจัยไว้เช่นเดียวกัน 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p value 

ก่อนเรียน 4.06 0.08 
-3.1116 0.008* 

หลังเรียน 4.44 0.31 
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 ประการที่สอง การใช้แนวกระบวนการเขียนท าให้นักเรียนได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับระหว่าง           
กลุ่มเพ่ือน นักเรียนได้รับค าแนะน าเพ่ือน าไปแก้ไขงานเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการเขียน โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของ Vygotsky (1978 cited in Mooney, 2000)      
ที่เชื่อว่าการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ของตนเองนั้นไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้กับทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาจากกลุ่มเพ่ือน 
ผู้เรียนจะได้อภิปรายบทบาท วัตถุประสงค์ และแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน จากการที่ผู้วิ จัยได้ใช้
แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการนั้น กลุ่มตัวอย่างจะต้องท างานกันเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
โดยแบ่งหน้าที่และบทบาทกันเองภายในกลุ่ม เมื่องานเขียนของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือมี
ข้อบกพร่อง นักเรียนในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าและแก้ไขงานเขียนของเพ่ือน เพ่ือให้งานเขียนของ
แต่ละคนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในขั้นด าเนินการทดลองนั้น กลุ่มตัวอย่างยังไม่เกิดแนวคิดว่าจะต้องเขียน
เพ่ืออะไรและกลัวการเขียนผิด อีกทั้งผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยกล้าที่จะถามครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่างเขียนงานครั้งแรกยังมีสิ่งที่บกพร่องมาก หรือผู้เรียนบางคนไม่สามารถเขียนออกมาเป็น
ชิ้นงานได้ เมื่อผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเข้ากลุ่มและน าแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการมาใช้ พบว่า
นักเรียนมีความมั่นใจในการถามเพ่ือนในกลุ่มของตัวเอง ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เสริมสร้างความมั่นใจต่อการเขียนของตนเองในครั้งที่สองได้  
 2. ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนสูงขึ้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 ประการที่หนึ่ง กระบวนการกลุ่มมีส่วนส าคัญในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ เพราะ
นักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนใช้กระบวนการ
เขียน ซึ่งสอดรับกับผลงานวิจัยของ Emig (1971, cited in Kroll, 1997) ที่ได้วิเคราะห์ผลการทดลอง 
และได้กล่าวถึงวิธีการคิดดัง “Composing Aloud” กล่าวคือ วิธีการที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานเขียนของตนเองในกลุ่มเพื่อน อาจจะโดยการตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ
ชิ้นงานเขียนของตนเองและเพ่ือน ไปจนถึงกระบวนการเขียนขั้นสุดท้าย คือ ชิ้นงานเขียนที่ได้รับการ
แก้ไขอย่างสมบูรณ์ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่  Emig ได้เก็บรวมรวบข้อมูลและสังเกตการทดลอง
การเขียนของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนั้น Emig ได้รวบรวมหลักฐานการทดลองของกลุ่มทดลอง เช่น 
บันทึกชั้นต้นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โครงร่าง และชิ้นงานเขียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นอกเหนือไปจากนั้นยังสอดรับกับงานวิจัยของ Zamel (1983, cited in Kroll, 1997) ที่ได้สรุปจาก
งานวิจัยของตัวเองเอาไว้ว่าระหว่างกลุ่มทดลองที่เป็นเจ้าของภาษาและกลุ่มทดลองที่ใช้ภาษาที่สองที่
ใช้กระบวนการเขียน กลุ่มตัวอย่างที่สองจะมีการร่วมมือกันในการท างานมากกว่า ดังนั้น นอกเหนือจาก
ผู้วิจัยได้ใช้ทักษะกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทักษะกระบวนการ
กลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การใช้กระบวนการเขียนระหว่างกลุ่มตัวอย่างมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ประการที่สอง จากการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ิมข้ึนและรู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพ่ือ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการทางสังคมซึ่งอาศัยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน 
แต่เดิมการท างานกลุ่มร่วมกันนั้น นักเรียนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ไม่มีส่วนร่วมในทักษะ
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กระบวนการกลุ่มอย่างแท้จริงหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาจึงไม่รู้จัก
วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม อีกทั้งนักเรียนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ขาด
ความมั่นใจในการน าเสนอความคิดเห็นของตนเอง โดยเฉพาะการแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ หรือต่อ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเองและของเพ่ือน ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยน าแนวกระบวนการสอนเขียนมาใช้ใน
การส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่านักเรียนทุกคนมีการแบ่ง
บทบาท เข้าใจและท าตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่มได้ ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนรวมทั้งมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหานักเรียนช่วยกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันคือพัฒนางานเขียนของตัวเอง อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษทีสู่งขึ้นในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้สอนควรน าเสนอแนวการสอนเขียนแบบกระบวนการก่อนเริ่มบทเรียนให้นักเรียน
เข้าใจขั้นตอนของการใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการอย่างละเอียดเพ่ือปฏิบัติตามแนว         
การสอนเขียนแบบกระบวนการได้อย่างถูกต้อง 

1.2 ผู้สอนควรเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจ โดยเริ่มจาก
หัวข้อที่ง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดก่อน 

1.3 ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มนักเรียนให้มีความรู้และพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
เช่น เก่ง กลาง อ่อนให้คละกันภายในกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับอ่อนไม่
เกิดความท้อแท้ ท้อถอยในการสร้างงานเขียนของตัวเอง  

1.4 ผู้สอนควรก าหนดเวลาและขั้นตอนในการส่งงานให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการท ากิจกรรมขั้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ผู้วิจัยควรใช้แนวการสอนเขียนแบบกระบวนการเพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง        
การเขียนในภาษาท่ีสาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น  

2.2 ผู้วิจัยควรน าทักษะกระบวนการกลุ่มไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นต้น 

2.3 ผู้วิจัยอาจประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยมุ่งส่งเสริมทักษะกระบวนการ        
กลุ่มได้เช่นกัน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตาม 

การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 393 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วยปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90  
 
ค าส าคัญ 
 วิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประถมศึกษา คุณภาพงานวิจัย 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study factors that affect the quality classroom 
action research according to perception of primary school administrator under the Office of 
the Basic Education Commission. The sample were 393 primary school administrators of the 
Office of the Basic Education Commission. The instruments used in this research was 
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questionnaire with the reliability at 0.93. Data were analyzed by using descriptive statistic 
methods including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation 
coefficient and multiple regression analysis. The finding of this research was quality 
classroom action research were predicted by  the study indicated that policy, strategies and 
plans, evaluation and publication, Academic leaderships, and coaching and mentoring team 
building for research that could predict at 51.90 percent. 
 
Keywords 
 Classroom research, primary school, research quality 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้และคุณภาพของคน ดังนั้น การจัดการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลสมบูรณ์ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพครูเป็นส าคัญ ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าผู้ขับเคลื่อนให้ เกิดคุณภาพทางการศึกษาให้กับผู้เรียน คือ 
ครูผู้สอน เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียน อันเป็นหน่วยที่วัดได้ว่า คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับใด 
เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน แล้วน าปัญหามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ปัญหาที่คาดว่าจะสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คิดค้นหาวิธีการสอน สื่อนวัตกรรม มาใช้พัฒนาผู้เรียน และพัฒนางานในหน้าที่ควบคู่ไป
พร้อม ๆ กัน นับได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนจ าเป็นต้องแก้ปัญหา และพัฒนางานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สาระส าคัญประการหนึ่งของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้และวิชาชีพครูไว้ดังนี้ คือ มาตรฐานความรู้  11  ข้อ ได้กล่าวถึงการวิจัยทาง
การศึกษา โดยก าหนดในสาระความรู้และสมรรถนะของครูตามมาตรฐานความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยสถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึก
ปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานการวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย และก าหนดสมรรถนะไว้
ได้แก่ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนและสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้ เรียน (Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 2007) และจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน การจัดการเรียนรู้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 10.7 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนาผู้เรียน โดยครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน มีการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 รายการ ในกลุ่มสาระที่ตนเองสอน ผล
จากการวิจัยในชั้นเรียนช่วยแก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้งานวิจัยใน
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ชั้นเรียนได้รับการยอมรับและขยายผล (Office of the Basic Education Commission, 2008) การ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานส าคัญยิ่ง เพราะงานวิชาการ
ช่วยพัฒนา สติปัญญา ความนึกคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม การบริหารงานวิชาการ จะดีมี
คุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและครู (Phonok, 1999) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
ขอบข่ายและภารกิจหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ มีความเกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจาก
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงาน วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสานความร่วมมือในสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจน 
การเผยแพร่ ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน (Office of the Basic Education Commission, 2007) การ
วิจัยในชั้นเรียนจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาการศึกษา เพราะเป็นวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบันได้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรื่องใด ก็ตาม ย่อมต้อง
อาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเป็นพ้ืนฐาน   ซึ่ง Chansurin (1998) ได้กล่าวว่า การที่จะศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะครูผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐาน การค้นคว้าวิจัยและ
ทดลองเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านการศึกษานั้นทุกประเทศทั่วโลก
ต่างให้ความส าคัญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้ครูได้ค้นหารูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ อัน
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ ในห้องเรียน เรียกว่า การวิจัยในชั้นเรียน (CAR: Classroom Action 
Research) ซึ่งหมายถึงการแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนใน
ห้องเรียน ขณะที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ครู รับผิดชอบ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอนหรือการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ ผู้เรียน
ให้ประสบความส าเร็จทางการเรียน เป็นต้น ครูมีบทบาทส าคัญในการเป็นนักวิจัยและด าเนินการวิจัยให้
เป็นกิจกรรมส าคัญที่จะส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งเป็น การพัฒนาผลงานทางวิชาการในโรงเรียนบน
พ้ืนฐานของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยากรต่าง ๆ รวมทั้งให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา จึงเห็นได้ว่า ครูมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมบทบาทเป็นนักวิจัย 
โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สอนในต าแหน่งครูผู้สอนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนเป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นอยู่กับระดับของผู้เรียน ปัญหาและสภาพแวดล้อม จึงสามารถท างานวิจัย
ในชั้นเรียนได้ทุกระดับการศึกษา 
 จากบทบัญญัติอันเป็นแนวทางนี้เอง ท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่ งการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยนี้จะมุ่ งเน้นไปที่การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (Ministry 
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of Education, 2000) ซึ่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนับเป็นนวัตกรรมที่บุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
นักการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหารในโรงเรียน และครู อาจารย์ มุ่งหวังที่จะใช้เป็นยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตร์
ของวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งขึ้น (Wongwanich, 2000) การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูทุกคนควรให้ความสนใจ และควร
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพราะครูมีหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของ
การท างานอย่างเป็นระบบ มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ สามารถคาดคะเนผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการ
สอน ควบคุม ก ากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งผลจากการท าวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครู
ได้ตัวบ่งชี้ที่ เป็นรูปธรรมของผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับ Department of 
Curriculum and Instruction Development (2001) ที่น าเสนอแนวคิดไว้ว่า หากครูสามารถใช้ การวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็น
แนวทางในการน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียนในอนาคต 
 จากสภาพปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนยังขาดคุณภาพเนื่องจากครูไม่มีความรู้ เรื่องวิจัย 
ในชั้นเรียนครูไม่เห็นคุณค่าของการวิจัยในชั้นเรียนครูเห็นว่างานวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องยากขาดผู้ให้
ค าแนะน าในการท างานวิจัยในชั้นเรียนขาดเอกสารให้ครูดูเป็นแบบอย่างครูไม่มีเวลาที่จะท างานวิจัยในชั้น
เรียนครู (Chaisak, 2001) ผู้บริหารโรงเรียนควรแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียน การ
บริหารเพ่ือการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีก าลังใจและความสามารถท างานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริม
ความส าเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน การให้การยอมรับนั บถือครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียน การให้
ความส าคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครูที่ท างานวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานของครูผู้ท างานวิจัยในชั้นเรียน  (Ungsakun, 1994; Department of 
Curriculum and Instruction Development, 2001) และจากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียนของครู ยังพบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญในองค์การที่ไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างพลังความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้งอกงาม ทั้งปัจจัยของผู้บริหาร ที่ไม่ก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การท างานวิจัยในชั้นเรียน ปัจจัยครูที่ไม่เห็นความส าคัญของการท างานวิจัยในชั้นเรียนอันเนื่องจาก การ
สอนมุ่งเพียงการถ่ายทอดเนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูต้องได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านทั้งทางกาย จิตใจหรืออารมณ์ ทางสังคม 
และทางสติปัญญา (Ministry of Education, 2000) 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยอีกหลายประการของ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการวิจัยในชั้นเรียนของครู ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหาร ดังเช่น Klincharoen (2002) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารว่า ถ้าผู้บริหารมีความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อครู นักเรียน และโรงเรียน 2) การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และ
แผนการวิจัยในชั้นเรียน ดังที่ Sutthichatwan (2014) สรุปไว้ว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแผนการ
วิจัยในชั้นเรียน เป็นวิธีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการ
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ด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสถานภาพของหน่วยงานการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน และการ
ก าหนดกลยุทธ์ มีแผนงานโครงการในการพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียน 3) การนิเทศภายใน อาจเป็นที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นวิธีการก ากับติดตามโดยให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเพ่ือร่วมมือ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดย
การวิจัยในชั้นเรียน (Sanguannam, 2002; Paje, 2000) 4) การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย เป็นกระบวนการใน
การส่งเสริมให้การวิจัยในชั้นเรียนของครูประสบความความส าเร็จและมีคุณภาพมากข้ึน โดยผู้บริหาร
จะต้องจัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับและร่วมมือในการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน การค้นคว้า 
การแก้ปัญหาในกระบวนการท างานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น (Thosuwonchinda, 1992; Parker, 1990) 
5) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (Office of 
the National Education Commission, ตตภ) ได้ท าการศึกษาสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการท าวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสนใจและการสนับสนุน
ทั้งด้านทุนและข้อมูลพ้ืนฐานที่ทันสมัย และ Chootap et al (1998) ได้เสนอวิธีเพ่ิมแรงจูงในการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาว่าการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษามีแรงจูงใจในการท าวิจัยมากขึ้น และ 6) การประเมินและการเผยแพร่การวิจัย ดังที่  
Sutthichatwan (2014) สรุปไว้ว่า การศึกษา การเผยแพร่หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งกันและกัน จะท าให้ครูมีมุมมองในการท างานและการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่หลากหลายจาก
ประสบการณ์ของความเป็นครูที่สั่งสมกันมา มีความม่ันใจที่จะคิดริเริ่มแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางของตนเองเพ่ิมขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งผลงานวิจัยที่ได้และสารสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมทั้งพัฒนาให้ครูมี การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและ
แผนการวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณ และการประเมินและการเผยแพร่การวจิัย มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากผู้บริหารในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 15,057 คน    
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) ได้
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 393  คน  
 2.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้   
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  2.1  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริหาร 
ประกอบด้วยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนการวิจัยในชั้น
เรียนการนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทีมพ่ีเลี้ยงการวิจัย การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ
การประเมินและการเผยแพร่การวิจัย 

2.2  ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้บริหารโรงเรียน 2) ระดับคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามรายข้อ
กับนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมคี่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.93  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออก เป็น 3ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 2) การวิเคราะห์ระดับ 
คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตาม
การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
correlation coefficient) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 
             สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้  
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรต้นทุกปัจจัยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก โดยด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.054  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.6188  
ด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผน การวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.079  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.5259 ด้านการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในท าการ
วิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.844  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.6439  ด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.585 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.8288 ด้านการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจั ยอยู่ในระดับมากค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.538 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.9075 ด้านการประเมิน และการ
เผยแพร่งานวิจัยอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.619  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.8214 และตัวแปรตามคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.736 มีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.5260 แสดงดังตารางที่ 1   
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร n �̅� S.D. 
1. ตัวแปรต้น    
   1.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) 393 4.054 0.619 
   1.2 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
        และการวาง แผนการวจิัยในช้ันเรียน(TADX2) 

 
393 

 
4.079 

 
0.526 

   1.3 การสนับสนุนสรา้งแรงจูงใจในการท า 
วิจัยในช้ันเรียน(TADX3) 

393 3.844 0.644 

   1.4 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ(TADX4) 393 3.585 0.829 
    1.5 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย(TADX5) 393 3.522 0.854 
    1.6 การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย(TADX6) 393 3.619 0.821 
2. ตัวแปรตาม  
    คุณภาพงานวิจัยในช้ันเรียน (QUALITY)  

 
393       

 
3.736 

 
0.526 

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวาง

แผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2)  ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็นอันดับแรกสามารถท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน ได้ร้อยละ 38.6 ตัวแปร การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย(TADX6) ถูกคัดเลือกเข้า
สมการถดถอยเป็นอันดับสองสามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.2 ภาวะผู้น า
ทางวิชาการ (TADX1) ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็นอันดับสาม  สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน ได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.40 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย(TADX5) ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยเป็น
อันดับสี่ สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.60 และการก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ (TADX1) และการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) สามารถร่วมกันท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน ได้ร้อยละ 51.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงในตารางที่ 2    



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการ
วางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) โดยมีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .336, .193, .188, และ.139 ตามล าดับในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
.336, .123, .160, และ .086 ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง พบว่า ตัวแปรการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และการ
วางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนสูงที่สุด และตัวแปร
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนต่ าที่สุด 
นอกเหนือจากนั้นตัวแปรการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน (TADX3) และตัวแปรการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ (TADX4) ไม่มีน้ าหนักเพียงพอแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การก าหนด

นโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน (TADX3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ (TADX4) การ
สร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) 

 

ล าดับตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน  R R2 
Adj 
R2 

R2 
Change 

F  

1. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2)  

.621 .386 .384 .386 245.80* 

2.การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมินและการเผยแพร่
งานวิจัย (TADX6) 

.706 .498 .496 .112 193.61* 

3. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมนิและการเผยแพร่
งานวิจัย(TADX6) ภาวะผู้น าทางวชิาการ (TADX1)  

.716 .513 .509 .014 136.40* 

4. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัย
ในช้ันเรียน (TADX2), การประเมนิและการเผยแพร่
งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1)  
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย (TADX5) 

.720 .519 .514 .006 104.49* 

*P < .05 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรต้นภาวะผู้น าทางวิชาการ 
(TADX1) การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การ
สร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6)  
 

ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน  B S.E. Beta t sig. 
(Constant) = .966      
การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจยัใน
ช้ันเรียน (TADX2) 

.336 .046 .336 7.358** .000 

การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) .123 .045 .193 2.731** .007 
ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) .160 .044 .188 3.626 ** .000 
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อการวิจัย (TADX5) .086 .039 .139 2.188** .029 

*P < .05 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วย
ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมิน
และการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย
(TADX5) โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมการที่ได้
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่เข้าสมการมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถน ามาเขียนในรูปคะแนนดิบและมีคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
ในรูปคะแนนดิบ 

QUALITY = .966 + .336 (TADX2) + .123 (TADX6) + .160 (TADX1) +.086 (TADX5)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z (QUALITY) = .336(TADX2) + .193 (TADX6) + .188 (TADX1) + .139 (TADX5) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การ
ประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการ
วิจัย (TADX5) โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนการวิจัยในชั้น
เรียน พบว่า สามารถท านายคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผน การวิจัยในชั้นเรียนเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญและเป็นขั้นตอนใน
ล าดับแรก ๆ ที่จะน าสู่กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนได้ในล าดับถัดไป หากการ
วางแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีความเหมาะสมแล้วอาจน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Sutthichatwan (2014) ซึ่งได้สรุปไว้ว่า การก าหนดนโยบายกลยุทธ์และแผนการวิจัยในชั้น
เรียน เป็นวิธีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการด าเนินงาน 3 
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ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสถานภาพของหน่วยงานการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน และการก าหนดกล
ยุทธ์ มีแผนงานโครงการในการพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียน อีกทั้งการวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นกระบวนการที่
ให้ความส าคัญกับการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการใช้ความสามารถของ
สถานศึกษาเพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะ
สามารถน าสถานศึกษาไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ 

2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยจากงานวิจัยนี้ พบว่า มีสัมประสิทธิ์ในการท านายคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูได้ร้อยละ 51.9 นั่นคือ สามารถอธิบายหรือท านายได้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ 
อาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษา อีกร้อยละ 49.1 ดังนั้น ถึงเป็นความท้าทายของ
นักวิจัยอ่ืน ๆ ที่สนใจในตัวแปรเดียวกันนี้ท าการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัย  
ในชั้นเรียน ทั้งนี้หากพบว่าปัจจัยที่ได้จากผลการวิจัยสามารถร่วมกันอธิบายหรือท านายตัวแปรตามได้ใน
ร้อยละที่สูงขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น 

3. จากการผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการ
วิจัยในชั้นเรียน (TADX2) การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย (TADX6) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (TADX1) 
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) ซึ่งการส่งเสริมปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยต้องท าให้เกิดขึ้นในบริบท
เดียวกัน พร้อม ๆ กัน จึงจะสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.9 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยทีถูกคัดเลือกเข้า
สมการถดถอยใน 3 ล าดับแรก โดยตัดปัจจัยด้านการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย (TADX5) พบว่า 3 ปัจจัย
ดังกล่าวร่วมกันท านายคุณภาพงานวิจัยในชันเรียนได้ร้อยละ 51.3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2  โมเดล
แล้วจะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท านายไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนัก ดังนั้น ส าหรับในกรณีที่ต้องการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพัฒนาส่งเสริมปัจจัยเพียง 3 ปัจจัยแรกก่อนก็ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน สามารถท านายได้ด้วยปัจจัยด้านการก าหนดนโยบายกลยุทธ์และ
การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินและการเผยแพร่งานวิจัย ภาวะผู้น าทางวิชาการ และการสร้าง
ทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวิจัย โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 51.90ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ควรด าเนินการเพ่ือส่งเสริมปัจจัยที่ส าคัญทั้ง 4 ปัจจัย ไป
พร้อม ๆ กันเนื่องจากสมการถดถอยที่ได้ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทเดียวกันในลักษณะของการส่งผลร่วมกัน 
 2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างครูในระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผลการวิจัย หรือสมการท านายที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถ
น าไปใช้ได้ดีกับบริบทของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หากจะน าผลการวิจัยไปใช้กับบริบทอ่ืนอาจต้อง
ตระหนักและพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย  
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บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของบทความนี้มุ่งศึกษาแนวความคิดการใช้อุปลักษณ์ความรักในบทกวีผู้หญิง
เวียดนาม จากการศึกษานี้ พบว่า ชาวเวียดนามเปรียบเทียบความรักกับภูมิทัศน์ ความไม่สมบูรณ์         
เงินและทอง การเพาะปลูก การเดินทางและพระจันทร์ ความรักถือได้ว่าเป็นเรื่องของสากลโลกแต่การ
ใช้อุปลักษณ์อาจแตกต่างไปในแต่ละประเทศ นอกเหนือไปจากความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรม             
ในการเข้าใจความรักแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับความรักยังได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไป 
การศึกษาอุปลักษณ์ความรักของบทกวีของหญิงเวียดนามนี้จึงสะท้อนความคิดของคนในชาติที่มี         
ต่อสิ่งแวดล้อมล้อมตัวแล้วสรรค์สร้างออกมาเป็นภาษากวีได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ 
 บทกวีเวียดนาม  ผู้หญิง อุปลักษณ์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this article is to examine the concepts in using love metaphors in 
Vietnamese female poets. From the study, it is found that Vietnamese compare love 
to landscape, incompleteness, silver and gold, planting, journey and the moon. Love 
is universal but using love metaphors are different in each country. Besides the 
difference of love understanding in each culture, the concepts about love have been 
changed considerably as the time goes by. The study of love metaphors in Vietnamese 
female poets reflects the concepts of its people toward environment and how they 
create their works through poetic language interestingly. 
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บทน า 
 ในการศึกษาเรื่องราวของมนุษยชาตินั้นสิ่งหนึ่งซึ่งส าคัญ คือ การศึกษาบทบาทของผู้หญิง        
ในฐานะเพศที่ถูกสังคมจ ากัดบทบาทเพียงการดูแลลูก ดูแลบ้าน และเป็นภรรยาที่จงรักภักดีต่อสามี 
ในขณะที่บทบาทของผู้ชายมีอ านาจเหนือกว่าในเรื่องการหาอาหาร การปกครองซึ่งเป็นภาพที่สังคม
มองว่ามีสถานภาพที่สูงกว่าผู้หญิง แม้ว่าในความเป็นจริงทั้ง เพศชายและเพศหญิง ล้วนแล้วแต่มี
โอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมเท่าเทียมกัน 
 นักมานุษยวิทยา เช่น บัคโคเฟน และมอร์แกน (cited in Wongthes, 2001) ได้ศึกษา
เรื่องราวของผู้หญิงและเชื่อว่าในพัฒนาการของมนุษย์ผู้หญิงปกครองสังคมและมีอ านาจเหนือผู้ชาย  
มาก่อน จากหลักฐานที่พวกเขาอ้างนั้น พบว่า ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในการผลิตอาหารและในนิทาน
ปรัมปรามาแต่โบราณอีกท้ังผู้หญิงก็เป็นผู้ปกครองเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก่อนด้วย 
 เมื่อความเชื่อในเรื่องความมีอ านาจของผู้หญิงเหนือผู้ชายเปลี่ยนแปลงไปและมีความเห็นที่
ขัดแย้งออกมาว่าจริง ๆ แล้วในสังคมผู้ชายมีอ านาจและความเป็นใหญ่เหนือกว่าในการสร้างสรรค์
วิทยาการดังที่ วัฒนธรรมกระแสหลักถูกสร้างขึ้นโดยเพศชาย ด้วยลักษณะทางชีวภาพของผู้หญิงมิได้
เอ้ือต่อการการเมือง การปกครอง ดังนั้น ความขัดแย้งทางด้านความคิดนี้เป็นความขัดแย้งเดียวกันกับ
ที่ผู้หญิงมีต่อกรอบทางสังคม จนท าให้เกิด ความกดดันภายใน กลุ่มผู้หญิงหัวก้าวหน้าจึงลุกขึ้นมา
เรียกร้องสิทธิของผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชายดังทีเ่กิดแนวคิดสตรีนิยมในตะวันตก ช่วงทศวรรษที่ 1960 
 นอกจากการเรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิงแล้ว นักทฤษฎีสตรีนิยมยังสนับสนุนงานเขียนที่เป็น
ตัวแทนประสบการณ์ของผู้หญิงที่ได้ถ่ายทอดออกมา ดังปรากฏในบทกวีของเอเดรียน ริช (Adrienne 
Rich) ดังนี้ 
  They do not fear the men beneath tree, 
  They pace in sleek chivalric certainly. 
 บททกวี ‘Aunt Jennifer’s Tigers’ ของ เอเดรียน ริช (Adrienne Rich) ประพันธ์ขึ้น        
ในปี 1951 สะท้อนให้เห็นว่าแม้ป้าเจนนิเฟอร์จะท าหน้าที่เป็นภรรยา แม่บ้านที่ดีของสามีตามที่สังคม
ก าหนด แต่ภายในใจนั้นเธอต่อต้านอ านาจสามี ทางออกของเธอคือการสร้างสรรค์งานฝีมือเป็นรูปเสือ
โจนทะยานโดยไม่เกรงผู้ใด หรือในบทกวีชื่อ ‘The trees’ ซึ่งผู้ประพันธ์คนเดียวกันได้เขียนขึ้นในช่วง
เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีในปี ค.ศ. 1963 ริชได้สะท้อนภาพของผู้หญิงที่รวมตัวกันต่อสู้ค่านิยม
อันคับแคบของสังคม โดยเปรียบต้นไม้ที่ถูกกักขังในกระจก เหมือนสภาพของผู้หญิง แต่แล้วในวันหนึ่ง
ต้นไม้ที่ถูกจองจ านั้นก็ได้รวมตัวกันทะลุกระจกจนแตกแล้วมุ่งไปสู่ป่าใหญ่ (Masawisut, 2001) 
 ส าหรับสังคมเอเชียอาคเนย์อย่างเวียดนาม ผู้หญิงถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในครอบครัว
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของสตรีคือความเป็นแม่ ผู้หญิงต้องเลี้ยงดูบุตรและเป็น
เสาหลักของครอบครัว ดังค ากล่าวที่ว่า của chồng, cõng vợ หมายความว่าความร่ ารวยที่สามีมีอยู่
ในปัจจุบันนั้นมาจากการสนับสนุนของภรรยา (Pham Dinh Loc, 2001) 
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 ผู้หญิงเวียดนามก็มีความสามารถในการต่อกรกับศัตรูแม้จะถูกตีกรอบให้เป็นแม่บ้านแต่
ทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น สองพ่ีน้องตระกูลตรึง (Trưng) เมื่อประมาณ ค.ศ. 40-43 ได้ก่อกบฏ            
น าทหารชาวเวียดนามต่อสู้เพ่ืออิสรภาพจากจักรวรรดิจีน ส าหรับผู้หญิงในวงการวรรณกรรมเองก็มี           
โห่ ซวน เฮือง (Hồ Xuân Hưong) กวีหญิงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมเป็นผู้จ ากัดผู้หญิง
ให้มีฐานะต่ า มิใช่เป็นไปโดยธรรมชาติของผู้หญิงดังนี้ 
 หากฉันเปลี่ยนโชคชะตาให้กลายเป็นชายได้ 
 ฉันจะไม่พอใจตัวเองกับการกระท าอย่างกล้าหาญนี้เลย (โห่ ซวน เฮือง อ้างถึง Nguyen 
khac vien, 2002) หรือ 
   An unwed mother 
  Could not say nay, so now I’m in a fix! 
  Do you know how I suffer, O my man? 
  Heaven is yet to rear its head up straight. 
  A stroke has thrust across the willow tree. 
  Your guilt you’ll have to carry all through life. 
  The fruit of our old passion I shall bear. 
  The world will twist and slander, but two cares? 
 Get big without a husband-that’s a feat! (โห่ ซวน เฮือง cited in Balaban, 2000) 
 บทกวีนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ โห่ ซวน เฮือง ได้ระบายความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกกระทบ
ความผิดบาปที่เกิดขึ้นนั้นจะติดตัวไปตลอดทั้งชีวิต แต่ความขมขื่นจากวานวันผู้หญิงก็ต้องทนรับเอาไว้
เอง บรรทัดสุดท้ายถือเป็นบทสรุปของการตัดสินใจว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นจะส าเร็จได้หากไร้สามี น้ าเสียง
ในภาษานั้นมีท้ังขมขื่น ตั้งค าถามต่อสิ่งที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการคิดระหว่างที่อ่าน 
 จากบทบาทของผู้หญิงที่ถือว่ามีความส าคัญในสังคมแต่เมื่อน ามาพิจารณากับภาษาที่ใช้       
ในการกล่าวถึงเพศหญิงนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด ค าพูดของผู้หญิงมีลักษณะอย่างไร 
ดังที่นักภาษาศาสตร์ โรบิน ลากอฟ (Brown & Attardo, 2005) อ้างว่าภาษาพูดของผู้หญิงมีลักษณะ
แตกต่างมากมายจากผู้ชายและมักมีการตั้งค าถามเพ่ือเน้นย้ าในการพูด 
 ภาษาที่ใช้ในบทกวีของเวียดนามตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นบทบาทคู่ขนาน        
ในบทบาทที่ถูกควบคุมโดยธรรมชาติ (ผู้เลี้ยงดู) และถูกกดขี่โดยสังคมที่มีผู้ชายเป็นผู้น า การศึกษา           
ในเชิงลึกทางด้านภาษาและความหมายท าให้เห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างโครงสร้างทางด้านธรรมชาติ
และโครงสร้างทางสังคมอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณภายในอย่างลึกซ้ึงของผู้อ่าน 
 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีการตื่นตัวในการรวบรวมต านานเรื่องเล่าของชาติขึ้นมา บทกวีก็มี
ความส าคัญในการบอกเล่าเรื่องราวชีวิต การท างานของผู้คน งานเขียนบทกวีของผู้หญิงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบันมีการพิมพ์บทกวีลงในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น Phụ nữ thù đô, Đàn 
bà, Phụ nữ tân văn, Việt nữ จากอดีตจนถึงปัจจุบันบทกวีของเวียดนามก็ยังคงท าหน้าที่               
ในการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตผู้คนได้อย่างมีชีวิตชีวาแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม                         
 บทความนี้มุ่งศึกษาภาษาของกวีหญิงชาวเวียดนามที่มีต่อชีวิตผ่านอุปลักษณ์ความรักในบท
กวี โดยวิธีการศึกษานั้น ผู้เขียนได้คัดเลือกบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรักจากหนังสือ Vietnamese 
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Feminist Poems from Antiquity to the Present บรรณาธิการโดย เหงวียน ถิ   มินห์  ห่ า 
(Nguyễn Thị Minh Hà), เหงวียน ถิ แทงห์ บิ่ญ (Nguyễn Thị Thanh Bình) และเลดี้ เบอร์ตัน 
2550 (Borton, 2007) มาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึงมโนทัศน์
ความรักของกวีหญิงเวียดนาม 
 กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ คือ เรื่องอุปลักษณ์ (metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบ
ความเหมือนกันของสองสิ่ง โดยที่ทั้งสองสิ่งต้องเป็นสมาชิกของต่างกลุ่มความหมายกัน อุปลักษณ์จะมี
ค าเชื่อมหรือไม่มีค าเชื่อมก็ได้ หน้าที่ของอุปลักษณ์คือ ท าหน้าที่ในด้านการถ่ายทอดความคิด 
นอกจากนี้อุปลักษณ์ยังมีพลังในการโน้มน้าวใจ รวมทั้งสื่ออุดมการณ์ (Panpothong, 2013) 
 ผลที่ได้จากการศึกษา ภาษาของกวีหญิงเวียดนามผ่านอุปลักษณ์ความรัก เพ่ือท าให้ทราบ
ถึงระบบความคิดของหญิงชาวเวียดนามอย่างลึกซึ้งและมโนทัศน์ที่คนเวียดนามมีต่อความรัก พบว่า 
ในบทกวีของหญิงเวียดนามนั้นมีการเปรียบเทียบความรักว่าเป็น 1) ภูมิทัศน์ 2) ความไม่สมบูรณ์             
3) เงินทอง 4) การเพาะปลูก 5) การเดินทาง 6) พระจันทร์  

1. อุปลักษณ์ภูมิทัศน์ 
 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย มีทั้งภูเขา แม่น้ า ที่ราบ 
ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีวัดที่มีผู้คนเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นควันธูปหอมฟุ้งไปทั่ว ภาพวิถี
ชีวิตของชาวประมงที่รักสายน้ าอันเป็นแหล่งท ามาหากินของผู้คนมาช้านาน การเพาะปลูก               
ซึ่งเวียดนามเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของโลก ภาพวิถีชีวิตและภูมิทัศน์ที่สวยงามนี้
สวยงามดังเป็นภาพบนสวรรค์ บทวีเวียดนามจึงได้น าเอาทิวทัศน์มาเปรียบเทียบกับความรักว่า                
ภูมิทัศน์สามารถคลี่คลายความรักหรือหัวใจได้ (Nhìn xem phong cánh ưu lòng khách) เนื่องจาก
การที่เวียดนามมีภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงาม โดยเฉพาะมีแนวภูเขาที่ชื่อ Ngũ Hành 
(หมายถึง 5 ธาตุ คือ ดิน น้ า ไฟ ไม้ โลหะ) ที่ปรากฏในบทกวี อยู่ใกล้แม่น้ า ห่าน ตอนกลางระหว่างดา
หนังและโห่ยอาน ซึ่งภูเขานี้ปรากฏในปรัชญาของเวียดนามโบราณด้วย  
 อุปลักษณ์ภูมิทัศน์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของหญิงชาวเวียดนามที่มองว่าภูมิทัศน์
มิใช่เป็นเพียงธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเลื่อนลอยเท่านั้น ยังเป็นสวรรค์บนดินที่ช่วย
คลี่คลายความรักให้สวยงาม สว่างสดใส 

2. อุปลักษณ์ความไม่สมบูรณ์ 
 ความไม่สมบูรณ์ในวิถีชีวิตของชาวเวียดนามผูกสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ สิ่งที่พบเจอได้ง่าย ๆ        
ในชีวิต เช่น หมวกงอบที่ไร้สายรัด เรือที่ไร้คนพาย ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน เปรียบได้กับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ 
ชาวเวียดนามโบราณจึงมีค ากล่าวที่ว่า "Hôn nhân vi vạn sinh hóa ซึ่งความหมายโดยรวมคือ การ
แต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก าเนิด ชาวเวียดนามเชื่อว่า การแต่งงานเปรียบเสมือนจารีตอย่างหนึ่งที่ควร
ค่าแก่การรักษา อนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นส่วนหนึ่งทางวัฒนธรรมของชนชาติ เป็นประเพณีที่มีความส าคัญ 
ดังนั้นคนโบราณจึงก าหนดแบบแผนของพิธีการแต่งงานขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบ ในช่วงที่ผู้เขียนได้เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เวียดนาม ค าถามหนึ่งถูกสอบถามเสมอ คือ แต่งงานแล้วหรือยัง สะท้อนว่าชาว
เวียดนามให้ความส าคัญกับการแต่งงาน โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ควรโสดอยู่นาน เพราะความโสดคือความรักที่
ไม่สมบูรณ ์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยแผนภูมิการเกิดอุปลักษณ์ดังนี้ 
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                                      ความไม่สมบูรณ์ 
  
 (source) สิ่งทีไ่ม่ใช่มนุษย์ (target) มนุษย์ 
-หมวกไม่มีสายรัด -ผู้หญิง 
-เรือไม่มีคนพาย  
-เตียงที่ไม่มีแผ่นไม ้   
 
  
  
 ความรักที่ไม่มีสาม ีคือ โชคร้าย   Blend (การรวมความ) 
 (Không chồng khốn lắm) 
 
ภาพที่ 1 ภาพอุปลักษณ์ความไม่สมบูรณ์ 
 
 อุปลักษณ์ความไม่สมบูรณ์นี้สื่อถึงความรักเท่ากับการแต่งงาน หากไม่แต่งงานย่อมไม่สมบูรณ์
ดังค ากล่าวที่ว่าหมากพลูพันรอบกัน (Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi ) หมาก พลู   
คือ สัญลักษณ์ของการแต่งงาน ในประเพณีการแห่ขันหมาก เนื่องจากการกินหมากพลูท าให้ลมหมาย
ใจหอบและจิตใจผ่อนคลาย จึงถือว่าเป็นสิ่งปรกติที่ต้องปฏิบัติก่อนการแสดงความรัก  คุณค่า
วัฒนธรรมในอดีตอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาแม้ไม่มีคนกินหมากพลูอีกต่อไปแต่วัฒนธรรมนี้ยัง
สถิตอยู่ในความทรงจ าของชาวเวียดนามแต่ละคนตลอดกาล (Le Phuong, 2012)  

3. อุปลักษณ์เงินทอง  
สุภาษิตเวียดนามกล่าวไว้ ว่า Tiền của như nước thủy triều. “เงินทองทรัพย์สมบัติ

เหมือนกระแสน้ า หมายความว่า ความร่ ารวยนั้นไม่แน่นอนแปรเปลี่ยนเหมือนกระแสน้ า เหมือน
กระแสน้ า เงินทองในสังคมเวียดนามใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแสดงถึงอ านาจทั้ง
ของปัจเจกชนและของประเทศ ด้วยเหตุที่เงินตรามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นมโนทัศน์ของ
คนเวียดนามจึงให้ความส าคัญกับเงินตราในมิติของสังคมและวัฒนธรรม  (Srichampa, 2013) 
นอกจากนี้ในสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามยังให้คุณค่ากับเงินทองว่าเป็นสิ่งที่มอบให้กันมอบให้กัน        
ในวันมงคล คือ วันเต๊ดหรือวันปีใหม่ของเวียดนาม และยังท าเงินเป็นสมบัติผีเพ่ือเผาไปให้ญาติผู้
ล่วงลับไว้ใช้ในโลกหน้า ในบทกวีของหญิงชาวเวียดนามมองเรื่องความรักเป็นเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน 
ดังค ากล่าวที่ว่า ความรักลบเรื่องความคิดในเรื่องเงินทองได้ (Yêu nhau chẳng lọ bạc vàng) ความ
รักจึงมีคุณค่ามากกว่าเงินทอง แม้ว่าสังคมเวียดนามจะให้ความส าคัญเรื่องเงินทองแต่บทกวีนี้ชี้ให้เห็น
ว่านอกเหนือจากเงินทองก็มีเรื่องความรักท่ีมีความส าคัญยิ่งกว่า 
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4.  อุปลักษณ์การเพาะปลูก  
นับจากท่านโฮจิมินห์ได้ท าสงครามกอบกู้ เอกราชจากประเทศฝรั่งเศสจนได้ชัยชนะ                 

ในปี พ.ศ. 2497 นั้น นับแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา เวียดนามได้มีการปฏิรูปการเกษตรครั้งส าคัญจาก
ระบบการผลิตที่ก ากับโดยส่วนกลาง ไปสู่การให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีสิทธิในการตัดสินใจในการ
ผลิต ภายใต้นโยบายการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่านโยบาย “โด๋ยเหม่ย (Doi Moi)” ที่มี
วัตถุประสงค์ส าคัญคือเน้นการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ตลาดเสรีแต่ยังคงใช้ระบบการเมืองแบบ
คอมมิวนิสต์ผลของนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรใหม่ดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต
ในภาคการเกษตรอย่างก้าวกระโดด ภาวะขาดแคลนอาหารที่เคยเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ           
กลับผลิตได้มากกว่าความต้องการภายในประเทศ และน าไปสู่การส่งออกสินค้าเกษตรตามมา 
              เนื่องจากภาคการเกษตรของเวียดนามใช้ที่ดินไปในการผลิตข้าวถึงร้อยละ 85 ของพ้ืนที่
การเกษตร ผลผลิตข้าวได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยผลผลิตข้าวเปลือกได้เพ่ิมจาก 16 ล้านตัน        
ในปี พ.ศ. 2529 มาเป็น 32 ล้านตันในปี พ.ศ. 2543 และเพ่ิมข้ึนเป็น 45 ล้านตันในปี พ.ศ. 2557 จน
ท าให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายส าคัญเป็นล าดับสองในปี พ.ศ.2555 สามารถส่งออกได้ถึง 7.7 
ล้านตัน (Isvilanonda, 2016)  
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเวียดนามมีศักยภาพในเรื่องการเกษตร เป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่ส าคัญ ในบทกวีหญิงเวียดนามได้เปรียบความรักเหมือนกับการเพาะปลูกดังค ากล่าว
ที่ว่า เราระมัดระวังวัชพืช เก็บเกี่ยวก็จะดี เราผลัดกันร้องเพลงรักของเรา (Rõ ràng sạch cỏ lúa sẽ 
tồt, ta nghe khúc hát lòng ngẩn ngơ) จากบทกวีนี้เห็นได้ว่าความรักก็เหมือนการเพาะปลูกที่
ต้องคอยระวังวัชพืชเพ่ือให้การเก็บเกี่ยวเป็นไปด้วยดี ในระหว่างการเก็บเกี่ยวนั้น ชาวนาเวียดนามจะ
มีการร้องเพลงเพื่อเพ่ิมความสนุกสนานในการท างาน เพลงความรักจะเป็นเพลงที่น ามาร้องกัน เปรียบ
การถนอมความรักกับการดูแลพืชผลทางการเกษตร 

5. อุปลักษณ์การเดินทางทางเรือ 
 เวียดนามเป็นประเทศที่มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน รวมทั้งมีทะเลที่เป็นการเดินทางทางน้ า       
ที่ส าคัญ ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจึงผูกพันกับสายน้ าอย่างขาดมิได้ บทกวีกับการเดินทาง        
ทางน้ าจึงปรากฏมีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ดังค ากล่าวที่ว่า หัวใจของเรือเต็มไปด้วยความปรารถนา แต่ท้อง
ทะเลกลืนกิน เรือเดินทางโดยไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ทะเลยังคงไกลแสนไกล (Lòng thuyền nhiều khát 
vọng và tình biển bao la, thuyền đi hoài không mỏi, biển vẫn xa...còn xa ) หรือ บทกวี         
ที่กล่าวว่า ให้แต่งงานถ้าผู้ชายโสด อย่าแต่งถ้ามีภรรยาแล้ว หนึ่งฝีพาย หนึ่งเรือไม่รู้จุดหมายของตน 
(Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng, một thuyền một lái chẳng xong ) ชาว
เวียดนามบางส่วนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ าสายใหญ่ เช่น แม่น้ าซงเฮืองที่เมืองเว้ หรือแม่น้ าไซง่อนแห่ง
เมืองโฮจิมินห์ มักจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ า เช่น การประมง ส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนได้พบ
เห็นเป็นการท าประมงแบบพ้ืนบ้าน โดยใช้แห เบ็ด และอวนขนาดเล็กเพ่ือการจับปลา หากเป็นเมือง
ท่องเที่ยว เช่น เมืองเว้ จะเห็นเรือหัวมังกรจอดเรียงรายที่ตลิ่ง เพ่ือรอรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเช่าเหมา
ล าเรือเพ่ือชมความงามของเมืองเว้สองฝั่งแม่น้ าหอม (ซงเฮือง) ส่วนแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่กระแสน้ าไหล
ไม่แรงนัก ก็มักจะมีเรือพายขายของ และเรือพายรับจ้าง บางแห่งกลายเป็นตลาดน้ า ที่ชาวบ้านพาย
เรือมาซื้อขายสินค้าเกษตร เช่น ปลา ผัก ผลไม้ หรืออาหาร เช่น ที่หลังตลาดเมืองฮอยอัน และแม่น้ า
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ทูโบนแห่งเมืองฮอยอัน (Hoi An) ยังมีเรืออีกชนิดหนึ่ง ที่มักจะพบเห็นได้ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น ที่เมืองเว้ 
เมืองไฮฟอง หรือเมืองฮาลอง  เรือที่ว่านั้น คือ เรือบ้าน ได้แก่ เรือที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ไม่มีบ้าน
หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เรือชนิดนี้เหมือนบ้านหลังหนึ่ง มีเลขทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง มีเครื่อง
อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานภายในเรือครบถ้วน (Kaewwongnoi, n.d.) 

6. อุปลักษณ์พระจันทร์ 
เทศกาลไหว้พระจันทร์ ในประเทศเวียดนามมีขึ้นทุก ๆ วันขึ้น 15 ค่ าเดือน 8 ตามปฏิทิน

จันทรคติ หรือประมาณกลางเดือนกันยายนของทุกปีตามปฏิทินสากล เป็นเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักดี 
โดยเฉพาะลูกหลายชาวจีน เพราะเทศกาลนี้เป็นหนึ่งในเทศกาลไหว้ที่ส าคัญที่สุดของชาวจีน                
มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไต้หวัน รวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลในที่
ต่าง ๆ ทั่วโลก แต่อีกประเทศหนึ่งที่ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างคึกคักไม่แพ้ชาวจีน ทั้ง ๆ ที่เป็น
ประเทศที่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับชาวจีนมาช้านาน ก็คือ เวียดนาม เพ่ือนบ้านของเราในอาเซียน
นี่เอง ชาวเวียดนามถือว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันส าคัญที่สุดของปี รองจากวันตรุษ หรือวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ของชาวเวียดนามก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากของจีน ไม่ว่าจะเป็น            
การประดับโคมไฟตามบ้านเรือน หรือการแจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ เพราะถึงแม้ปมปัญหาทาง
ประวัติศาสตร์และการเมืองในอดีต จะท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองประเทศนี้ไม่ค่อยลงรอยกันนัก 
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวียดนามเองก็ไม่แตกต่างจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึมซับ  
เอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาไว้ไม่น้อย (Anonymous, 2013) 

ด้วยเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมนี้เองชาวเวียดนามจึงเล็งเห็นความส าคัญของพระจันทร์จนมี
กวีน าพระจันทร์มาเปรียบกับความรัก ดังบทที่ว่า ฉันมีความสุขเมื่อพระจันทร์เต็มดวง โหยหาเมื่อมัน
เว้าแหว่ง ที่รัก รู้ไหมว่าพระจันทร์เป็นเรื่องของคู่รัก (Em vui lúc trăng tròn, chạnh lòng khi 
trăng khuyết, anh ơi anh có biết, trăng hay tình lứa đôi...) จากบทกวีที่ยกมานี้ท าให้เห็นว่า
เรื่องราวของพระจันทร์ คือ เรื่องราวของความรัก ความรักจะเต็มเปี่ยมเปรียบกับพระจันทร์ที่เต็มดวง 
ส่วนพระจันทร์ที่เว้าแหว่ง คือ ความรักที่ขาดหายไป คนเวียดนามให้ความส าคัญกับพระจันทร์จึงเอา
มาเปรียบเทียบกับความรัก 
  
สรุป 
 ความรักเป็นเรื่องสากลที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก
เช่นเดียวกันแต่ในบทกวีผู้หญิงเวียดนาม จะกล่าวถึงความรักในมุมมองด้านธรรมชาติและวิถีชีวิต           
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมุมมองความรักของชาวเวียดนามคล้ายกับชาวไทยดังส านวนเกี่ยวกับความรักที่ว่า 
Tình yêu ngọt ngào  ความรักหวานชื่น yêu đơn phương  รักข้างเดียว thất tình  อกหัก ชาว
เวียดนามเปรียบเทียบความรักกับภูมิทัศน์ ความไม่สมบูรณ์ เงินและทอง การเพาะปลูก การเดินทาง
และพระจันทร์ อุปลักษณ์ความไม่สมบูรณ์นั้นมีความส าคัญมากสุด เนื่องจากคนเวียดนามให้
ความส าคัญกับการแต่งงานเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ จนมีการตั้งค าถามอยู่เสมอว่าแต่งงานแล้วหรือยังเป็น
ค าทักทายแม้ว่าเพิ่งจะรู้จักกัน การเป็นคนโสดถือว่าเป็นความไม่สมบูรณ์ของชีวิต 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่าง ๆ มีความส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษาที่มีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ และ         
การติดต่อ สื่อสารของผู้คนทั่วโลก เทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นสนใจ ใส่ใจศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น บล็อก ทวิตเตอร์ เว็บ
แอพพลิเคชั่น ยูทูป ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาและมีความรู้ความ สามารถทางภาษาอังกฤษที่จะสามารถน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือน าไปด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ 
 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศตวรรษที่ 21 
 

ABSTRACT 
 Nowadays, digital media technology is important in teaching English and plays 
a very important role in education, research for information and communication all 
around the world. The technology can make students more excited and pays more 
attention to their English studies. The more popular digital media technology used for 
learning English include blogs, Twitter, web application and YouTube. These can all 
help the students to develop their English and increase their proficiency which they 
can then use for studying and researching information by themselves, providing them 
with lifelong learning skills to completely and effectively live in the 21st century. 
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บทน า 

ปั จจุ บั นเทคโนโลยี ต่ าง ๆ เช่ น เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ( Information 
and Communication Technology: ICT)  “สื่ อดิ จิ ทั ล ”  (Digital Media)  และ  “ซอฟต์ แ วร์ ” 
(Software) มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษา เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาที่ส าคัญของครูในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพ่ือที่จะได้ต้นแบบของการ
ฝึกฝนทาง ภาษาให้กับผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของผู้เรียนการสร้างปฏิสัมพันธ์
การเลียน แบบทางภาษาจากเจ้าของภาษาการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ       
ทางภาษา (Kaewphanngam, 2016) เทคโนโลยีได้ท าให้ผู้สอนสามารถท าการสอน และผู้เรียน
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีจึงมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ที่ใช้เทคโนโลยีใน
การเตรียมพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ในแบบบูรณา
การเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน
ให้มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดย Pangthai (2016) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูจะเป็นผู้สอน
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้
ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้และต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งนอกจากความรู้ใน
แต่ละสาขาวิชาแล้วนักเรียนยังต้องมีทักษะส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนั่น
คือการคิดวิเคราะห์เป็นรู้จักการแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ทักษะชีวิตและอาชีพโดย
เน้นการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบมีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือมีความสามารถในการใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลรวมการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 
            ในขณะเดียวกันสภาการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (American 
Council on the Teaching of Foreign Languages)  ซึ่ ง เป็นเครือข่ายส าคัญแห่ งหนึ่ งของ            
การสอนภาษาได้อ้างถึงทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และระบุว่าการเรียนการสอนภาษาควรมุ่งให้ผู้เรียน
มีทักษะและคุณสมบัติที่เกิดจากการบูรณาการความสามารถทางภาษากับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ทั้งสิ้น 12 ประการ ได้แก่ การเป็นนักสื่อสาร (Communicator) ผู้ที่ ให้ความร่วมมือกับผู้ อ่ืน 
(Collaborator) นักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical thinker and Problem-solver) ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม  (Creator and innovator) พลเมืองของโลกที่รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร กระตือรือร้น และผลิต
ผลงานโดยใช้ เทคโนโลยี  (Informer, Active, and Productive Global Citizen) ผู้ เรียนภาษาที่
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Flexible and Adaptive Language Learners) ผู้น า (Leader) ผู้ที่มีความ
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รับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) และผู้รู้จักใช้ทักษะทางสังคมเกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Social and Cross Cultural Skills) เพ่ือน าพาตนเองไปใน ทางสร้างสรรค์ (Initiation 
and Self-Direction) จะเห็นได้ว่าทักษะหมดนี้ เป็นสิ่งที่ ท้าทายอย่างมากต่อกระบวนการการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สังคมและเครือข่ายวิชาชีพระดับนานาชาติ
คาดหวังหรือกล่าวได้ว่าท้าทายต่อการจัดหรือปฏิรูปหลักสูตรภาษา การเตรียมและพัฒนาครูผู้สอนภาษา 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนทั้งสิ้น (Jansem et al., 2016)  
            การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว จึงมี       
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและการสอน อีกทั้งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่จ าเป็นต่อ
มนุษย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ที่น าไปใช้ในการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากภาษา อังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ผู้คนทั่วโลก
สามารถติดต่อ สื่อสารเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยภาษาอังกฤษอีกทั้งความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การค้า ธุรกิจ งานวิจัย เป็นต้น ทั้งหมดล้วนบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษ
แทบทั้งสิ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้นท าให้การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งเป็นการสอนแบบชั้น
เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่ผู้เรียนต้องใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศจาก
ผู้สอนโดยเน้นการบรรยายและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่
รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งการสอนแบบนี้ท าให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นไปได้
น้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
จากที่ให้ผู้เรียนจดบันทึกหรือฟังตามผู้สอนอย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการ
เรียนเชิงรุก (Active Learning) (Puarungroj, Pongpatrakant & Phromkhot, 2017)  
        การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) บล็อก (blogs) 
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ได้ท าให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรู้สึกสนใจหรือรู้สึกร่วม เข้าใจ          
ใส่ใจในการเล่าเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนมากยิ่งขึ้นผู้สอนยังสามารถใช้เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพลงภาษาอังกฤษ (English Songs) คลิปภาพยนตร์ (Movie 
Clippings) การแสดงละคร (Drama) การโฆษณา (Advertisements) การพากย์กีฬา (Sports 
Commentaries) เป็นต้น มาใช้ในการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วยนั่นคือทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถที่จะท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น          
มีความน่าสนใจและมีความสุข สนุกมากยิ่งขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
ในการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นการท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากเพ่ิมข้ึนไปอีกด้วย 
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          ซึ่งการที่ครูผู้สอนที่จะน าเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนจ าเป็นที่จะต้องค านงึถึงหลักการและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการเรียนการสอน และเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม (Kaewphanngam, 2016) 
ได้อธิบายว่า การตัดสินใจที่เกี่ยวกับผู้เรียนน าไปสู่การเลือกประเภทของการทดสอบซึ่งครูผู้สอน
จะต้องค านึงถึงมากท่ีสุดตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบก่อนการเลือกเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในการเก็บข้อมูล ในการเรียนรู้ทางภาษา มิฉะนั้นแล้วการใช้เทคโนโลยีจะไม่เกิดประโยชน์
อย่างใด เป็นเพียงการให้ความสนใจไปกับเทคโนโลยีแต่อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาได้ โดยประเภทของการทดสอบนั้นอาจจะแบ่งหมวดหมู่และให้ค าอธิบาย
แตกต่างกันออกเป็นได้หลายแบบ ตามแต่ละมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากมุมมองของ 
Walker and White (Walker & White, 2013) แบ่งการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่  

Diagnostic เพ่ือการระบุถึงความต้องการ ความจ าเป็นของผู้เรียนภาษา  
Placement เพ่ือการจัดวางตัวผู้เรียนตามกลุ่ม หรือระดับทางภาษาที่เหมาะสม  
Proficiency เพ่ือการดูความสามารถของผู้เรียน  
Achievement เพ่ือวัดความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  
Formative เพ่ือวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ทางภาษา โดยการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

และโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาต่อไป   
Summative เพ่ือวัดภาพสรุปรวมการเรียนรู้ทางภาษาหลังจากเรียนเสร็จในรายวิชา  
Quality assurance เพ่ือการประเมินการสอน และการจัดการทางการศึกษา 

           ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์           
ที่ส าคัญของการทดสอบทางภาษาในขั้นต้น จากนั้นจึงเลือกท่ีจะใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการทดสอบได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การทดสอบทางภาษาแล้ว ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่ตอบสนองกับการจัดการเรียน
การสอนทางภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนสู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
   
สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
          สื่อดิจิทัลในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภท ผู้เขียนขอสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1)  Blog  
           บล็อก (Blogs) คือ เว็บไซด์รูปแบบหนึ่งที่ให้บริการส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ น าเสนอความคิดเห็นส่วนตัว สิ่งที่ตนเองรู้หรือสิ่งที่ตนเองสนใจเพ่ือแบ่งปันความรู้
ให้กับผู้อ่ืน จึงได้สร้างและเขียนบล็อกของตัวเองขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนไดอารี่หรือบันทึก
ส่วนตัว ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก เช่น GotoKnow, wordpress, 
blogger, Bloggang เป็นต้น ปัจจุบันนี้บล็อกนั้นสามารถที่จะแสดงรูปภาพ ไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอได้ 
ซ่ึงผู้เรียนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัวเพ่ือท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยผู้เรียนอาจเขียนบล็อกที่
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เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน การบ้านหรืองานกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เข้ามาอ่านแสดงความคิดเห็น
หรือให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่องานเขียนโดยผู้เขียนสามารถที่จะน าข้อคิด 
เห็น วิพากษ์วิจารณ์ ดังกล่าวมาเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนให้ดีขึ้นในโอกาส
ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ รู้จักระมัดระวังมากขึ้นต่องานเขียน
ของตนซึ่งการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษจะท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thanathiti & Soranastaporn (2008) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง Blog: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยในยุคดิจิตอล ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการน าบล็อกมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียนระดับย่อหน้าของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความคิดเห็นว่าการน าบล็อกมา
ใช้ในการเรียนการสอนท าให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเข้าถึงมีคุณสมบัติปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
ท าให้ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการน าเว็บ Blog เข้าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาจะท าให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดแรงจูงใจในการสืบค้นศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่พ่ึงพาตนเองได้ทางวิชาการโดยไม่ต้อง
อาศัยครูหรือหลักสูตรมาก ากับเพราะสามารถรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้ (Thanathiti & 
Soranastaporn, 2008) 
 ในการน า Blog มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถท าได้ดังนี้ 
           1. ผู้สอนสามารถใช้บล็อกในการโพสต์งานหรือการบ้านที่มอบหมายให้ผู้เรียนท าสร้าง
บทเรียนหรือแนะน าแหล่งความรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีความ
ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้ติดตามทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียนการสอนและสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองได้เพ่ิมมากขึ้น 
           2. ผู้สอนใช้บล็อกในการช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้ เรียนได้โดยผู้สอนก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสอนและก าหนดประเด็นของเรื่องที่จะให้ผู้เรียนเขียนหรือบันทึกเช่นการฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งผู้เรียนจะเขียนโดยใช้รูปแบบการเขียนที่หลากหลาย
เช่นการเขียนบรรยาย เล่าเรื่อง กิจกรรม ประสบการณ์ หรือความประทับใจและมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนที่อาจจะเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นของตนเองไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงงานเขียนของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2)  Micro Blog  
ไมโครบล็อก (Micro Blog)  เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่

กระชับ เป็นข้อความสั้น ๆ ที่จ ากัดขนาดของข้อความที่เขียน เช่น Twitter, Tumblr และ Instagram  
โดย Twitter เป็น Micro Blog ที่มีผู้นิยมใช้มากท่ีสุด  

Twitter 
Twitter คือ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวกไมโครบล็อก (Micro Blogging) โดยผู้ใช้

สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร เป็นการบอกว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น
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หรือ รีทวิต (Re-tweet) ส่งต่อข่าวสารที่น่าสนใจของคนอ่ืนได้ด้วยเช่นกัน ทวิตเตอร์ สามารถน ามาใช้
เ พ่ือช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ เรียนได้ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดย              
การสร้างสรรค์ผลงาน (Task-based Learning)ให้แก่ผู้เรียน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยครูมีบทบาท
เป็นผู้อ านวยความสะดวกช่วยชี้แนะและส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Harmandaoglu, 2012) โดยผู้สอนสามารถก าหนดกิจกรรมได้อย่างมากมายหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจแล้วทวิตข้อความไป
ให้ผู้เรียนได้แสดงความเห็นบนทวิตเตอร์ เกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นดังกล่าว อีกทั้งผู้สอนยังสามารถ
วิเคราะห์ ตรวจสอบไวยากรณ์ หรือแก้ไขงานเขียนให้แก่ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ เรียนโดยในแต่ละสัปดาห์อาจมีการทวิตส่งข้อความ  เกี่ยวกับค าเหมือน 
(Synonyms) หรือค าตรงข้าม (Antonyms) เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาค าศัพท์ของ
ตนได้อย่างกว้างขวางเพ่ิมข้ึน 
 ในการน า Twitter มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถท าได้ดังนี้ 
           1. ในการฝึกทักษะการอ่านผู้สอนสามารถแนะน าให้ผู้เรียนติดตามบุคคลที่ผู้เรียนสนใจและ
เขียนรายงานในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ หรือผู้สอนอาจทวิตรายชื่อหนังสื่อที่น่าสนใจ เช่น
หนังสือโรมิโอและจูเลียตโดย วิลเลียม เชกสเปียร์ (Shakespeare’s Romeo and Juliet) และ
ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา  
           2. ในการฝึกทักษะการเขียน  

- ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนระดมสมอง ช่วยกันคิดในหัวข้อที่ก าหนดซึ่งอาจเป็นเรื่องของ 
ไวยากรณเ์พ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  

- ผู้เรียนใช้ทวิตเตอร์ในพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายกับผู้เรียนคนอ่ืนในหัวข้อ                   
ต่าง ๆ ที่สนใจอาจเป็นเรื่องราวในชีวิตประจ าวันหรือบทเรียนในห้องเรียน 

- ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเขียนค าถามลงทวิตเตอร์ ก่อนหรือระหว่างเรียนซึ่งผู้สอนจะ
ตอบค าถามเหล่านั้นในขณะท าการเรียนการสอนได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าถามได้มีโอกาส 
ซักถามข้อสงสัยกับผู้สอนโดยตรง 

- ผู้สอนอาจมอบหมายงานให้เขียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังโดยทวิตเป็นข้อความไม่เกิน 140  
ตัวอักษรซึ่งเป็นการฝึกการเขียนสรุปความและเป็นการทบทวนบทเรียนและความเข้าใจของผู้เรียน 

3)  Web application 
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ถูกเขียนขึ้นมาส าหรับ

การใช้งานเว็บเพจ (Webpage) ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเ ว็บผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการดูแลและอัพเดท
ข้อมูลโดยไม่ต้องน าไปแจกจ่ายหรือติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บแอพพลิเคชั่นที่นิยม
น ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้แก่ EDpuzzle และ Quizlet 

EDpuzzle 
Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือส าหรับผู้สอนที่ช่วยในการสร้างสรรค์สื่อบทเรียน

ปฏิสัมพันธ์ใน รูปแบบวิดีโอ ผ่านการผสมผสานคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งทรัพยากร
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ทางการเรียนรู้แบบเปิดที่หลากหลาย อาทิ YouTube, Khan Academy, National Geographic, 
TED Talks ในการสร้างสื่อวิดีโอจาก Edpuzzle ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหารวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที โดยผู้สอนสามารถแทรกค าถาม หยุดวิดีโอเพ่ือเพ่ิมข้อความ
หรือเล่าเรื่องได้คั่นระหว่างการดูวิดีโอเนื้อหา กล่าวได้ว่า Edpuzzle เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสื่อ
เนื้อหาบทเรียนมัลติมีเดียให้มีความน่าสนใจ ผู้สอนสามารถสร้างสื่อบทเรียนปฏิสัมพันธ์ได้อย่างง่ายผ่าน
การตัดต่อคลิปวิดีโอ แทรกค าถาม และท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก กับการทดสอบและการวัดประเมินผล 
ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ Edpuzzle ในกระบวนการเรียนการสอนทั้งใน รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ได้อีกด้วย (Amornrit, 2018) 
Edpuzzle เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ผู้สอนเพียงแต่เลือกสื่อวิดีโอที่เหมาะส าหรับบทเรียนและ
ผู้เรียน ผู้เรียนเพียงแต่มีอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น iPad ผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงวิดีโอที่มีประสิทธิภาพต่อการ
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียนและการฟังได้เป็นอย่างดี (Alvarado et al., 2016) 

ในการน า Edpuzzle มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถท าได้ดังนี้ 
     1. ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา เรื่องที่จะสอนเช่น การฝึกทักษะการฟังข่าว

ภาษาอังกฤษจาก BBC จากนั้นท าการเลือกวิดีโอที่อาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยผู้สอนสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอ อธิบายเนื้อหาไปพร้อมกับการเล่นวิดีโอ แทรกข้อคิดเห็นหรือ
ค าถามในแต่ละช่วงของวิดีโอตามความต้องการและสามารถก าหนดให้ผู้เรียนไม่สามารถข้ามเนื้อหา
ของวิดีโอได้ ซึ่งค าถามอาจเป็นค าถามแบบปลายเปิด ค าถามแบบหลายตัวเลือกค าตอบ หรือการใส่
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

2. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอที่สร้างเนื้อหาและค าถามไว้แล้วผู้เรียนดู คลิป
วิดีโอและตอบค าถาม ผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนจ านวนครั้งที่ผู้เรียนเข้าดูสื่อ
วิดีโอ การเข้าระบบครั้งล่าสุด การเข้าท ากิจกรรม ผลค าตอบรวมถึงการให้คะแนนของผู้สอน ผู้สอนยัง
สามารถตรวจสอบได้อีกว่าผู้เรียนคนใดเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนแล้วและผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่
เรียนและต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. ผู้สอนสามารถใช้วิดีโอจาก Edpuzzle ในการน าเข้าสู่บทเรียนในห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนดู
และตอบค าถามจากคลิปวิดีโอจากนั้นผู้เรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอนอภิปรายถึงปัญหาหรือข้อค าถามในคลิปวิดีโอที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ตอบ
ไม่ได้ หรือผู้สอนอาจจะใช้วิดีโอจาก Edpuzzle ในการทบทวนบทเรียนในห้องเรียน โดยผู้เรียนจะดู
คลิปวิดีโอและตอบค าถามทุกข้อ เพ่ือประเมินผลการเรียน ความก้าวหน้าและความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างวิดีโอให้ผู้สอนหรือเพ่ือนร่วมห้องได้ดูเพ่ือแสดงถึงความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนและสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 

Quizlet       
Quizletเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บัตรภาพ 

บัตรค าศัพท์และเกมส์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ซึ่งแสดงความหมายและรูปภาพประกอบ 
ค าศัพท์และวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์หลากหลายวิธี คือ 1) Flashcards คือ การเรียนรู้ค าศัพท์จาก
ความหมายและภาพ 2) Learn คือ แบบทดสอบค าศัพท์หลากหลายวิธีการเช่น บัตรค าศัพท์ ค าถาม
แบบเลือกตอบ 3) Write คือ การพิมพ์ค าศัพท์จากภาพและความหมายที่ปรากฏ  4) Spell คือ
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แบบทดสอบค าศัพท์ด้วยการฟังเสียงและพิมพ์ค าศัพท์จากเสียงที่ได้ยิน 5) Test คือ การสร้าง
แบบทดสอบค าถาม 4 รูปแบบ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ค าถามแบบใด คือ แบบเขียนค าตอบสั้น แบบ
เลือกตอบ แบบทดสอบแบบจับคู่และแบบจริงเท็จ 6) Match คือ เกมส์จับคู่ค าศัพท์และความหมาย 
7) Gravity คือ เกมส์พิมพ์ค าศัพท์หรือความหมายโดยค าถามจะหล่นลงมาพร้อมกับอุกกาบาต           
และ 8) Live คือ เกมส์ที่ให้ผู้เรียนเล่นเป็นทีมร่วมกันหาความหมายของศัพท์  

Quizlet เหมาะส าหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะเป็นครูผู้สอนที่
ต้องการฝึกฝนทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนหรือผู้เรียนที่มีความต้องการเพิ่มพูนพัฒนา
ทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและสนุกกับการเรียน (Phỉ et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับ  
Özer & Koçoğlu (2017) ได้ศึกษาเรื่อง The Use of Quizlet Flashcard Software and Its Effects on 
Vocabulary Learning พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น Quizlet มีผลของการพัฒนาเรียนรู้และจดจ าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้
วิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แบบจดใส่สมุดจดค าศัพท ์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Phỉ et al (2015) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง Application of Quizzlet.com to Teaching and Learning Business English Vocabulary at the 
University of Economics Ho Chi Minh City ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น Quizlet นั้นได้มีการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
และเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้และจดจ าศัพทภ์าษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น และผู้เรียนแสดงทัศนคติว่า Quizlet 
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนเห็นว่าการสอนแบบชั้น
เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิมนั้นไม่น่าสนใจและน่าเบื่ออีกทั้งยังขาดทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้อย่างพอเพียง
ต่อการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นการที่ผู้สอนใช้ Quizlet ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการ
เรียนรู้และเล่นเกมส์ค าศัพท์ไปในเวลาเดียวกันซึ่งดีกว่าการต้องท่องจ าค าศัพท์เป็นจ านวนมากซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนรู้สึกยากในการจดจ าค าศัพท์และท าให้ขาดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการน า Quizlet มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถท าได้ ดังนี้ 

1. ผู้สอนสามารถใช้ Quizlet ในการฝึกฝนทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน โดย
ผู้สอนน าค าศัพท์จากหนังสือหรือบทเรียนมาสร้างชุดค าศัพท์พร้อมด้วยความหมายหรือรูปภาพ 
จากนั้นผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บ
เล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยสามารถเลือกฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้หลายวิธี เช่น Flashcards, 
Learn, Write, Spell, Test, Match, Gravity, Live โดยผู้สอนสามารถใช้ชุดค าศัพท์ในการฝึกฝน
ค าศัพท์ให้ผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนหรือทบทวนค าศัพท์เมื่อจบบทเรียนและผู้เรียนสามารถใช้ 
Quizlet ในการฝึกฝนทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนได้อีกด้วย  

2. ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนฝึกออกเสียง 
ค าศัพทต์ามที่ได้ยินจากการใช้เครื่องมือเรียนรู้ Spell คือแบบทดสอบค าศัพท์ด้วยการฟังเสียงหรือ
ระหว่างการฝึกฝนทักษะค าศัพท์โดยใช้บัตรภาพ บัตรค าศัพท์ 

3. ผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดไวยากรณ์โดยใช้ Quizlet ในลักษณะของบัตรค าที่ให้เขียน
ค าศัพท์หรือโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ตา่งๆลงไปได้ในแตล่ะด้านของบัตรค าเช่น การให้ชุดของค าปรากฏ
ร่วม (collocation words) ของค าศัพทแ์ทนการให้ความหมายของค าศัพทน์ั้น ๆ บนอีกด้านของบัตรค า
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หรือการเรียงค าใหเ้ป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยเขียนค าศัพทท์ี่สลับล าดับไว้ด้านหนึ่งของ
บัตรค าและอีกด้านหนึ่งให้เขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของชุดค าที่สลับที่กันนั้นท าให้ผู้เรียน
ฝึกฝนและจดจ าหลักไวยากรณ์ได้ 

4) Media Sharing   
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงเพ่ือแบ่งปันหรือเผยแพร่ให้กับ

สมาชิ กหรื อสาธารณชนทั่ ว ไปตั วอย่ างเว็ บไซต์ที่ เป็ น  Media Sharing เช่ น  Youtube, Vimeo, 
Veoh, Flickr, Photobucket, Imageshack และ Snapfish ซึ่ ง Youtube เป็น Media Sharing ที่ ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด 
 YouTube 

YouTube คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีโดยผู้ใช้ที่ เป็นสมาชิก
สามารถเข้าไปดูหรืออัพโหลด (upload) ภาพวิดีโอต่าง ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูได้แต่ผู้ที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอแต่สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอของผู้ใช้คนอ่ืนดูได้ โดยผู้สอน
สามารถน ายูทูปมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนของผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถที่จะเลือกบางตอนของภาพยนตร์ที่มีความเหมาะสมต่อระดับของผู้เรียน 
แล้วบอกให้ผู้เรียนตั้งใจดูเมื่อเปิดให้ดูครั้งแรกและต่อมาก็ให้ผู้เรียนฝึกพูดตามบทสนทนาที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียน หรือผู้สอนอาจเปิดบางช่วงของคลิปวิดีโอแล้วขอให้
ผู้เรียนใช้จินตนาการแต่งเรื่องหรือบรรยายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป เป็นการฝึกทักษะให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ อีกทั้งยงัสามารถให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคลิปวิดีโอที่ได้ดูนั้น ๆ  ซึ่งเป็นการ
ฝึกพัฒนาทักษะการฟังและการเขียนไปในเวลาเดียวกัน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟังและการเขียน
โดยสรุปข่าวหรือเขียนล าดับของข่าวจากการฟังข่าวจากส านักข่าวต่าง ๆ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) หรือ บีบีซี 
(BBC) ซึ่งสอดคล้องกับ Boonbandol & Soontornwipat (2017) ได้ศึกษาเรื่องการใชวีดีโอภาษาอังกฤษ
จากยูทูปพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา วีดีโอ
ภาษาอังกฤษจากยูทูปพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนอาชีวศึกษา Almurashi (2016) ศึกษาเรื่อง The 
Effective Use of Youtube Videos for Teaching English Language in Classrooms as 
Supplementary Material at Taibah University in Alula พบว่า วีดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนภาษาอังกฤษและยังช่วยพัฒนาเพ่ิมระดับความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมากและพบว่าวิดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปเป็นสื่อการสอนที่ดีส าหรับผู้สอนซึ่ง
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนที่ใช้แต่
หนังสือหรือต าราเรียนเพียงอย่างเดียวอีกท้ังผู้เรียนยังมีทัศนคติว่าการดูวีดีโอภาษาอังกฤษจากยูทูปใน
ห้องเรียนช่วยให้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่น่าเรียนอีกด้วย 

ในการน า YouTube มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถท าได้ดังนี้ 
 1. ในการฝึกทักษะการฟังและพูด ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกบางตอนของภาพยนตร์ที่
ผู้เรียนสนใจและมีความเหมาะสมต่อระดับของผู้เรียนจากนั้นให้ผู้เรียนถอดเสียงภาพยนตร์ออกเป็น
ข้อความแล้วให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษเลียนแบบตัวละครในภาพยนตร์ซึ่งผู้เรียนสามารถ
อัดเสียงของตนเองลงไปในคลิปวิดีโอของภาพยนตร์ได้หรือผู้สอนอาจให้ผู้เรียนแสดงบทบาทเลียน 
แบบตัวละครในภาพยนตร์ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังการพูดและการออกเสียงไปในเวลาเดียวกัน 

http://vimeo.com/
http://veoh.com/
http://www.flickr.com/
http://www.photobucket.com/
http://imageshack.com/
http://www.snapfish.com/
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 2. ในการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอจากYouTube 
เช่น รายการ TED Talks จากนั้นให้ผู้เรียนฟัง จดบันทึกรายละเอียดและประเด็นส าคัญของคลิปวิดีโอ
เขียนสรุปความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ซึ่งผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเขียนเรียงความ
จากข้อมูลที่ได้บันทึกรายละเอียดและประเด็นส าคัญต่าง ๆ ของคลิปวิดีโอไว้หรือให้ผู้เรียนรายงานพูดสรุป
เรื่องราวจากคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคลิปวิดีโอ 
เช่น แบบฝึกหัดค าศัพท์ จับคู่ เติมค า อ่านเรื่องแล้วตอบค าถามต่าง ๆ การเขียนล าดับของเหตุการณ์ใน
คลิปวิดีโอเป็นต้น 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถและข้อจ ากัดของสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

สื่อดิจิทัล ความสามารถ ข้อจ ากัด 
Blog  
 

- สะดวกต่อการมอบหมายงาน สรา้งบทเรียน 
และสื่อสารน าเสนอข้อมลูที่มีความทันสมัย
ให้แก่ผู้เรียน 
- ช่วยในการพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียน 
ใช้ในการแสดงความคิดเห็น เล่าเรือ่ง กิจกรรม 
ประสบการณ์ หรือความประทับใจของผู้เรียน
ในเรื่องต่าง ๆ 
- ผู้เรียนมีอสิระในการน าเสนอในสิ่งที่ตนเอง
รู้สึกสนใจโดยไมล่ะเมิดสิทธิหรือผดิกฎหมาย
และศลีธรรมของผู้ให้บริการ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยอิสระกับผู้อื่น เปน็การเพิ่มพูน
ศักยภาพและต่อยอดองค์ความรู้ตา่ง ๆ ได ้
- สามารถสร้างเครือข่ายหรือชุมชนสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนที่มคีวามรูส้ึกความคิดเห็นท่ี
สนใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันได ้

- การที่ผู้เขียนบล็อกมีความอสิระในการเขียน
เรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบ อาจท าให้น าเสนอเรื่องราวท่ีไม่
เหมาะสมได้ ผูเ้ขียนจึงควรก าหนดคุณธรรม
จริยธรรม และความมีเหตมุีผล การระมัดระวัง 
ความรอบคอบของตนเองในการเขียนเรื่องราว
น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
- ข้อมูลต่าง ๆ ในบล็อกอาจขาดความน่าเชื่อถือ 
หากเป็นผลงานท่ีไม่ใช่งานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ์ 
ที่ท าตามหลักวิชาการหรือตัวบทกฎหมาย และ
ผู้น าข้อมูลเหล่านีไ้ปใช้อ้างอิงอาจประสบปัญหา
ความผิดพลาดได ้
- เปิดโอกาสให้ ผู้ทีไ่ม่ปรารถนาดี เข้ามาก่อกวน 
โดยแสดงความคดิเห็นท่ีแตกต่างกบัผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันท าให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างไม่มี
เหตุผลได ้

Twitter - สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการระดม
ความคิดและแบ่งปันความคดิเห็นและการ
สื่อสาร สะท้อนความคิดเห็นของผูเ้รียนและ
ผู้สอน การอภิปรายแสดงออกทางความคิดเพื่อ
เรียนรูร้่วมกันได ้
- สร้างเครือข่ายกลุ่มคนทีม่ีความสนใจร่วมกัน
หรือเข้าร่วมเรียนวิชาเดียวกันหรือกิจกรรม
เดียวกัน โดยการใช้แท็กท่ีขึ้นต้นดว้ย # (hash 
tag) ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิชาหรือเรื่องราว
นั้น ๆ ซึ่งหากผู้ใช้ทวิตเตอร์คลิกท่ีแท็กดังกล่าว 
ก็จะเห็นข้อความทวิตทีม่ีแท็กเหลา่นั้น ซึ่งเป็น
กลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันนั่นเอง 
 

- การรีทวิตข่าวสารที่ไมม่ีที่มาขาดความ
น่าเชื่อถือหรือไมไ่ด้ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียด 
ข่าวสารกระจายอยา่งรวดเร็วส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจผิดขึ้นได้อาจถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างข่าวลือ 
- ทวิตเตอร์สามารถทวิตข้อความดว้ยข้อจ ากัดไม่
เกิน 140 ตัวอักษร การทวิตสั้น ๆ อาจจะสื่อ 
ความหมายไดไ้มด่ีพอ หรือน าไปสูก่ารสื่อสาร
ด้านการเขียนท่ีผิดไวยากรณ์ท าใหเ้กิดการเข้าใจ 
ผิดและรับสารไดไ้มต่รงกับสิ่งท่ีผูส้ง่สารต้องการ
จะสื่อ  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สื่อดิจิทัล ความสามารถ ข้อจ ากัด 
 - สามารถใหผ้ลลัพธ์ทางด้านการอพัเดทข่าวสาร

ได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

- ข้อมูลคงอยู่ในระบบในระยะเวลาจ ากัด
ประมาณ 15 วันและจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่
อย่างรวดเร็ว 
- หากผู้ใช้ทวิตหรือรีทวิตข้อความจ านวนมาก
อาจประสบปัญหาการทวิตและรีทวิตไมไ่ด้
ช่ัวคราว 
- การตั้งค่าบัญชีเป็น Privacy จะท าให้ผู้ที่
ติดตามไมส่ามารถรีทวิตข้อความของผู้ใช้ได้
และผู้ทีไ่มไ่ด้ตดิตามก็จะไมส่ามารถอ่าน
ข้อความที่ผู้ใช้ทวิตได ้

Edpuzzle - สามารถตดัต่อคลิปวิดีโอ อธิบายเนื้อหาไป
พร้อมกับการเล่นวิดโีอ แทรกข้อคิดเห็นหรือ
ค าถามในแต่ละช่วงของวิดีโอได้ตามความ
ต้องการ ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหา รวมถึง
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนได้
ทันท ี
- สนับสนุนห้องเรียนแบบ flipped classroom 
- ผู้สอนสามารถแชร์หรือแลกเปลีย่นคลิปวิดโีอ
จาก Edpuzzle เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนได ้
- สามารถน าคลิปวิดโีอมาจากแหล่งทรัพยากร
ทางการเรียนรู้แบบเปดิที่หลากหลายเช่น 
YouTube, Khan Academy, National 
Geographic, TED Talks มาให้ผูเ้รียนได ้
- ศึกษาเรียนรูไ้ด้อย่างเป็นระบบโดยไมม่ีโฆษณา
มาคั่นแทรกระหว่างกลาง 
- ผู้เรียนสามารถดวูิดโีอไดจ้ากอุปกรณส์ื่อดิจิทัล
ของตนเองท าให้สะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียน 

- ผู้เรียนได้รบัการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือ
เรียนรูด้้วยตนเองจึงอาจท าให้ผู้เรยีนไม่อาจ
เข้าร่วมอภิปรายหรือท างานร่วมกนักับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สื่อดิจิทัล ความสามารถ ข้อจ ากัด 
Quizlet - มีเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น

บัตรค าศัพท์ แบบทดสอบและเกมส์ต่าง ๆ เป็น
การช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้เกดิความจ าระยะ
ยาว (long-term memory) ในการจดจ า
ค าศัพท์หรือเนื้อหาของบทเรียน 
- มีการอ่านออกเสียงค าศัพท์และความหมายท า
ใหผู้้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้โดย 

1. - ให้ผลสะท้อนกลับการสะกดค าพมิพ์ค าศัพท์
จากเสียงท่ีได้ยินซึ่งมีการแก้ไขค าที่สะกดผิด
พร้อมท้ังอ่านออกเสียงค าศัพท ์
- ผู้เรียนสามารถใช้ Quizlet ผ่านอุปกรณ์ดจิิทัล
ที่ใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บน
เครื่องคอมพิวเตอร ์

- บัตรค าศัพท์ที่ท าโดยผู้ใช้คนอ่ืนอาจให้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง จ าเป็นต้องตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนน าไปใช้ 
 

YouTube - มีคลิปวิดีโอทีส่อนและให้ความรูจ้าก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียน สามารถ
ฝึกฝนทักษะดา้นต่าง ๆ ด้วยตนเองได ้
- มีคลิปวิดีโอที่ให้ความสนุกและความบันเทิง
เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกมสโ์ชว์ต่าง ๆ มากมาย
ที่สามารถน ามาใช้ในการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษได ้
- ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลา 
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการ ศึกษาได้
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ จากครูผู้เช่ียวชาญ 
- สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่หรือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
- สามารถแบ่งปันคลิปวิดีโอกับผู้อืน่ได้หรือดู
คลิปวิดีโอย้อนหลังได ้
 

- อาจมีปัญหาเรื่องการละเมดิลิขสทิธ์ิของ
ภาพยนตรห์รือเพลงที่ไมไ่ด้รับการอนุญาตจาก
ผู้เป็นเจา้ของลิขสิทธิ ์
- อาจมีคลิปวิดีโอทีไ่มไ่ด้รับการตรวจสอบและ
มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับผูเ้รียน 
- อาจมีผู้น าความรู้ทักษะบางอย่างที่ศึกษาจาก
คลิปวิดีโอ YouTube ไปใช้ในทางที่ผิดได ้
 

 
สรุป 
             บทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งก่อนเริ่มใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเหล่านี้ ผู้สอนควรค านึงอยู่เสมอว่า
1) วัตถุประสงค์ในการสอนนั้นคืออะไรและต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ           
ในด้านใดหรือต้องการประเมินเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูล ความรู้หรือทักษะใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนหรือมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือวัดภาพสรุปรวมการเรียนรู้ทางภาษาหลังจากเรียนเสร็จในรายวิชา เป็นต้น 2) วิธีการสอนหรือ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อผู้เรียน 3) ความสามารถและข้อจ ากัดของ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลแต่ละชนิด จากนั้นให้เลือกเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ
สอดคล้องต่อความต้องการและวัตถุประสงค์การน าไปใช้ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ค านึงถึงข้อจ ากัดของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้น ๆ ด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน เพ่ิมแรงจูงใจ           
ในการเรียน ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น             
อีกท้ังยังมีข้อสังเกตว่าการใช้สื่อดิจิทัลเพียงชนิดเดียวในการเรียนการสอนนั้นไม่เหมาะสมเพราะผู้เรียน
อาจรู้สึกเบื่อและไม่สนใจเรียนได้ง่ายเนื่องด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เหมือนเดิม ดังนั้นผู้เขียนจึงขอ
เสนอแนะให้ผู้สอนควรผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ หรือการใช้สื่อดิจิทัลที่หลากหลายในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือท าให้บทเรียนนั้นน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มีความ
ต้องการศึกษาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการน าไปใช้ด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ควรหยุดแต่ในห้องเรียน ผู้เรียนควรขวนขวาย
หาความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเหล่านี้ที่มี
ประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมากในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดระหว่างกัน การเชื่อมโยง
ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างมากมาย ท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่านี้ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือที่ผู้ เรียนจะสามาร ถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนให้ก้าวเข้าสู่การเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างสมภาคภูมิและมีประสิทธิภาพยิ่งต่อไปในอนาคต 
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modern teaching and learning methods using online formative assessment 
tools]. Journal of Learning Innovations Walailak University. 3(2), 45-68. 

Thanathiti, T. & Soranastaporn, S. (2008). Blog : ʻo ̄ka ̄t læ khwa ̄m thātha ̄i nai 
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ตามมาตรา 156 – 158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยส่วนสัญญาที่เป็นวัตถุแห่ง
การศึกษาในบทความนี้ คือ สัญญาจ้างแรงงาน ตามมาตรา 575 – 586 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจตนาโดยส าคัญผิดในการผูกนิติสัมพันธ์เป็นสัญญาจ้าง
แรงงาน ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับหลักทั่วไปของความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม 
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ABSTRACT 
The contract is a juristic act with two or more parties agree to be bound in 

one of the legal relations. The legal effect of the contract must consider the 
composition of the integrity of the law. The case in this article is a mistake intention 
under Section 156 - 158 of the Civil and Commercial Code. The contract is the object 
of this study is the hire of services under Section 575 - 586 of the same code. Especially 
in relation to the intention of mistake in the binding of the juristic act with hire of 
services. This will be linked to the general principle of juridical integrity. 
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บทน ำ 

สัญญาเป็นนิติกรรมประเภทที่มีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปตกลงเข้ามาผูกพันกันในนิติสัมพันธ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีผลตามกฎหมายเพียงใดนั้นต้องค านึงถึงองค์ประกอบแห่งความสมบูรณ์ของนิติ
กรรม กล่าวคือ ต้องพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) ความสามารถของบุคคลผู้เป็นคู่กรณีในนิติกรรม (2) 
วัตถุประสงค์ของนิติกรรม (3) กฎหมายก าหนดเรื่องแบบในนิติกรรมนั้นหรือไม่ และ (4) เจตนาในการท า
นิติกรรม 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า สัญญาจะมีผลตามกฎหมายเพียงใดนั้นต้องค านึงถึงองค์ประกอบแห่ง
ความสมบูรณ์ของนิติกรรมด้วย ซึ่งกรณีความสามารถของบุคคลนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ต่อไปจะใช้ว่า ป.พ.พ.) บัญญัติให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่ในบรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 
บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 2 ความสามารถ ขณะที่เรื่องวัตถุประสงค์และแบบ จะวางหลักไว้ใน บรรพ 1 
ลักษณะ 4 นิติกรรม หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ส่วนการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมได้บัญญัติไว้ใน
บรรพ 1 ลักษณะ 4 หมวด 2 การแสดงเจตนา ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายกรณี กรณีที่เป็นประเด็นในบทความนี้ 
คือ เรื่องการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิด บัญญัติไว้ในมาตรา 156 – 158 แห่ง  ป.พ.พ. ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายบัญญัติเรื่องต่าง ๆ ไว้ในบรรพ 1 หลักทั่วไป นั้น เป็นการกล่าวถึง 
“หลักทั่วไป” ในการก่อนิติกรรม หากประสงค์จะพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม จะพบว่ามีปรากฏอีกทั้ง ใน
บรรพ 2 หนี้ บัญญัติหลักทั่วไปของสัญญาไว้ในลักษณะ 2 และในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา ซึ่งจะมีสัญญา
เฉพาะเรื่องอีกหลายประเภท ส่วนสัญญาที่เป็นวัตถุแห่งการศึกษาในบทความนี้ คือ สัญญาจ้างแรงงาน 
(บัญญัติไว้ในมาตรา 575 – 586 แห่ง ป.พ.พ.) และแม้ว่าจะมีการบัญญัติรายละเอียดไว้เป็นการเฉพาะใน
แต่ละสัญญาก็ตาม หากเกิดกรณีที่เป็นปัญหาและไม่มีบทบัญญัติของแต่ละสัญญาวางหลักไว้ ก็ต้อง
กลับมาพิจารณาหลักทั่วไปเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เมื่อกล่าวถึงสัญญาจ้างแรงงาน นอกจากจะมีกฎหมายก าหนดไว้ใน ป.พ.พ. แล้ว ยังมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น แต่ในบทความนี้ จะมุ่งประเด็นไปที่สัญญา
จ้างแรงงานตาม ป.พ.พ. เป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “เจตนาโดยส าคัญผิด” ในการผูกนิติ
สัมพันธ์เป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับหลักทั่วไปของความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม 

ดังนั้น เนื้อหาในส่วนแรกจึงต้องท าความเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องส าคัญผิดเป็นเบื้องต้น ล าดับ
ถัดมาจึงพิจารณาหลักกฎหมายของสัญญาจ้างแรงงาน ก่อนที่จะน ากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อสรุปเป็นล าดับสุดท้าย 
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เนื้อหำ 
 1. หลักกฎหมำยเรื่องส ำคัญผิด 
 การแสดงเจตนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรม ดังบทบัญญัติมาตรา 
149 แห่ง ป.พ.พ. นิยามไว้ว่า “นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยใจ
สมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” ซึ่งค าว่า 
“ด้วยใจสมัคร” นี้ จะรู้ได้ก็ด้วยการพิจารณาจากการแสดงเจตนาของบุคคลที่ท านิติกรรม (Setthabut, 
2009) ใน ป.พ.พ. บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเจตนาไว้ ดังนี้ (1) เจตนาซ่อนเร้น 2) เจตนาลวง (3) นิติ
กรรมอ าพราง (4) ส าคัญผิด (5) กลฉ้อฉล และ (6) ข่มขู่ แม้จะมีกฎหมายแสดงไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง แต่
สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงควบคู่กันไปกับการแสดงเจตนาเข้าท านิติกรรม คือ การใช้สิทธิในการท านิติกรรมนั้น
ต้องเป็นไปโดยสุจริต ดังที่มาตรา 5 แห่ง ป.พ.พ. บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี 
บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” การท านิติกรรมถือเป็นเรื่องของการใช้สิทธิของบุคคลประการหนึ่ง 
 หากกล่าวเป็นการเฉพาะถึงเรื่องของการแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดแล้ว เรื่องนี้แบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ การส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรม และการส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ
ของทรัพย์ ทั้งนี้ ผลตามกฎหมายของทั้งสองลักษณะมีความแตกต่างกัน ถึงกระนั้น ยังมีข้อยกเว้นที่ไม่อาจ
อ้างความส าคัญผิดมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ซึ่งจะศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
  1.1 กำรส ำคัญผิดในสำระส ำคัญแห่งนิติกรรม 

 มาตรา 156 แห่ง ป.พ.พ. บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น
สาระส าคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ 

 ความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความส าคัญ
ผิดในลักษณะของนิติกรรม ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมและความส าคัญผิดใน
ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น” 

 สิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม หมายความว่า หากสิ่งนั้นหรือข้อเท็จจริงนั้นไม่มีอยู่ 
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายหลังการแสดงเจตนา ผู้กระท าย่อมไม่ก่อนิติกรรมขึ้นเป็นแน่แท้ 
จึงถือว่านั่นคือสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม ซึ่งในวรรคสองของมาตรา 156 ขยายความตัวอย่างของ
สิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ อธิบายได้ ดังนี้ 

 1. ความส าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม หรืออีกนัยหนึ่งเป็นความส าคัญผิดในวัตถุที่
ประสงค์ โดยประสงค์จะท านิติกรรมอย่างหนึ่ง แต่กลับส าคัญผิดไปท านิติกรรมอีกอย่างหนึ่งแทน 
(Pramoj, 2016) เช่น การลงลายมือชื่อในค าขอท าประกันชีวิต โดยเข้าใจว่าที่ลงลายมือชื่อนั้นเป็นการขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ย่อมตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 4861/2555) 
หรือมีเจตนาที่จะขายที่ดิน แต่กลับลงนามในสัญญากู้และจ านองที่ดินโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการขาย อัน
เป็นการส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น สัญญากู้และสัญญาจ านองย่อมตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 
6673/2550) เป็นต้น 

 2. ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรม คือ การที่ผู้แสดงเจตนาประสงค์
จะผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่ง แต่เมื่อแสดงเจตนาไปแล้วกลับเป็นการท านิติกรรมกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่ตนเองประสงค์จะก่อนิติกรรมด้วย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นสาระส าคัญของนิติกรรมด้วย 
(Sotthibandhu, 2015) การพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นสาระส าคัญหรือไม่ อาจเห็นได้อย่างชัดเจนใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

227 

กรณีที่กฎหมายก าหนดไว้โดยให้ความส าคัญกับคู่กรณีในนิติกรรม (Setthabut, 2009) เช่น ในสัญญา
ยืมใช้คงรูป มีบทบัญญัติในมาตรา 648 แห่ง ป.พ.พ. ว่า “อันการยืมใช้คงรูป ย่อมระงับสิ้นไปด้วย
มรณะแห่งผู้ยืม” นั่นคือ เมื่อผู้ยืมสิ้นชีวิตเสียแล้ว ทรัพย์สินที่ผู้ยืมได้ยืมไปย่อมต้องกลับคืนมายังผู้ให้
ยืม สิทธิในการยืมไม่อาจตกทอดไปยังทายาทของผู้ยืมได้ เพราะผู้ให้ยืมไว้เนื้อเชื่อใจผู้ยืม จึงให้ยืมใช้
ทรัพย์สินดังกล่าว หาได้ไว้ใจทายาทของผู้ยืมว่าจะดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ดีอย่างที่ผู้ยืมซึ่งมรณะ
ไปไม่ หรือพิจารณาตามสัญญาจ้างแรงงานในมาตรา 577 แห่ง ป.พ.พ. ที่วางหลักว่า หากนายจ้างจะ
โอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอก ต้องให้ลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย ในทางกลับกัน หากลูกจ้ าง
จะให้บุคคลอ่ืนท างานแทนตน ก็ต้องให้นายจ้างยินยอมด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเสียได้ ดังนั้น สาระส าคัญจึงอยู่ที่ทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้าง หากตั้งแต่แรกที่ท าสัญญา
จ้างแรงงานกันขึ้นแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดในตัวคู่กรณีของสัญญา ย่อมท าให้สัญญาจ้างแรงงาน
นั้นตกเป็นโมฆะได้ เป็นต้น 

 3. ความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นกรณีท่ีคู่กรณีในนิติกรรม
มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่เมื่อแสดงเจตนาไปแล้ว กลับผูกพันกับทรัพย์สินตามนิติกรรม  
ไม่ตรงตามที่ตนประสงค์ เช่น ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงหนึ่งโดยมุ่งประสงค์จะน าไปออกโฉนดใน
ภายหลัง ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่สามารถน าไปออกโฉนดได้
ดังนี้ เป็นการส าคัญผิดในทรัพย์สินอันเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรมแล้ว (ฎีกา 5007/2542) หรือแสดง
เจตนาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่ง แต่กลับลงนามในสัญญาซื้อขายเป็นการขายที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งไม่ใช่
แปลงที่ตนประสงค์จะขาย เช่นนี้นิติกรรมย่อมเป็นโมฆะ (ฎีกา 4997/2549, 843/2501) เป็นต้น 

 4. ความส าคัญผิดในสาระส าคัญในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ป.พ.พ. ของ
มาตรา 156 วรรคสอง เพราะตามที่บัญญัติไว้นั้นเป็นเพียงตัวอย่างให้พิจารณาถึงลักษณะของ
ความส าคัญผิด ดังนั้น ถ้ามีประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ได้บัญญัติไว้ และเป็นสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ
แห่งนิติกรรม หากไม่เข้าใจผิดหรือไม่ส าคัญผิดเสียแล้ว นิติกรรมย่อมไม่อาจเกิดข้ึน นิติกรรมนั้น   ย่อม
ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน ตัวอย่างในกรณีนี้ เช่น ส าคัญผิดว่ากรมธรรม์ที่ท าลงไปเป็นการฝากเงินที่มี
สิทธิพิเศษด้านการคุ้มครองชีวิตและสามารถถอนเงินได้ ทั้งที่ความจริงเป็นการท าสัญญาประกันชีวิต 
จึงเป็นกรณีความส าคัญผิดในเนื้อหาของนิติกรรมที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งหากผู้เข้าท าสัญญาไม่เข้าใจผิด
เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิตนั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้น สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 534/2559) หรือการ
ตกลงซื้อขายที่ดินกันในราคาหนึ่ง แต่เมื่อท าสัญญาซื้อขายที่ดินกลับเป็นอีกราคาหนึ่ง เพราะถูก
นายหน้าหลอกลวง เป็นการส าคัญผิดในเรื่องราคาทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งมีความส าคัญมากพอ
กับตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม จึงถือว่าแสดงเจตนาท านิติกรรมโดยส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น
สาระส าคัญของนิติกรรมแล้ว (ฎีกา 6103/2545) 

 ความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญมีผลเป็นโมฆะ หมายความว่า นิติกรรมนั้น
เสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย และไม่สามารถให้สัตยาบันได้ หากต้องคืนทรัพย์สิน
ระหว่างคู่กรณี ต้องใช้บทกฎหมายเรื่องลาภมิควรได้ มาใช้บังคับ ดังที่มาตรา 172 แห่ง ป.พ.พ. 
บัญญัติว่า “โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสีย
เปล่าแห่งโมฆะกรรมข้ึนกล่าวอ้างก็ได้ 
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 ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ” 
  1.2 กำรส ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน 

 มาตรา 157 แห่ง ป.พ.พ. บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของ
บุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ 

 ความส าคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็น
สาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้น” 

 การส าคัญผิดในกรณีนี้ต่างจากกรณีแรกตรงที่ สิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญด้านตัวบุคคลหรือ
ทรัพย์สินนั้น ผู้แสดงเจตนาเข้าใจถูกแล้ว มิได้มีความส าคัญผิดแต่อย่างใด แต่เมื่อท านิติกรรมลงไปกับตัว
บุคคลนั้นหรือทรัพย์สินนั้น กลายเป็นว่าเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคลนั้นหรือทรัพย์สินนั้นไป เช่น 
ต้องการท านิติกรรมจ้างท าของกับนาย ก โดยให้นาย ก สร้างบ้านทรงไทยให้แล้วเสร็จ ปรากฏว่า นาย ก 
ไม่สามารถสร้างได้ เพราะตนมีความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ ไม่ใช่บ้านทรงไทยแต่
อย่างใด ดังนี้ เป็นการส าคัญผิดในคุณสมบัติของนาย ก ผู้เป็นคู่กรณีในนิติกรรม หรือต้องการซื้อเครื่องปั่น
น้ าผลไม้ชนิดแยกกากได้ แต่ได้ท านิติกรรมซื้อขายลงไปโดยเข้าใจผิดว่าเครื่องปั่นน้ าผลไม้ที่ซื้อไปนั้นแยก
กากได้ เช่นนี้เป็นการส าคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินในนิติกรรม เป็นต้น 

 การจะกล่าวอ้างว่าส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินก็ดี คุณสมบัติ
ดังกล่าวนั้นต้องเป็นสาระส าคัญในนิติกรรมด้วย ซึ่งถ้าไม่มีความส าคัญผิดเสียแล้ว นิติกรรมย่อมไม่อาจท า
ขึ้นเลย 

 ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล เช่น 
การแจ้งปีเกิดผิดโดยมีเจตนาปกปิดความจริง ท าให้คู่กรณีเข้าใจผิด จึงรับเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้ เป็น
ความส าคัญผิดว่ามีคุณสมบัติด้านอายุตามที่ต้องการ จึงเป็นการส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลซึ่งถือว่า
เป็นสาระส าคัญในนิติกรรม (ฎีกา 3595/2531) แต่การที่ผู้ว่าจ้างรับผู้รับจ้างเข้าท างานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา หาใช่เพราะเป็นเนติ
บัณฑิตจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ ดังนั้น การเป็นเนติบัณฑิตจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียจึงมิใช่คุณสมบัติของ
บุคคลอันเป็นสาระส าคัญในสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ (ฎีกา 6075/2549) ส่วน
ตัวอย่างที่เกี่ยวกับความส าคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน เช่น ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีแนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน โดยผู้จะขายปกปิดข้อความจริงดังกล่าว ท าให้ผู้จะซื้อเข้าใจว่าสามารถปลูกสร้าง
บ้านได้เต็มเนื้อที่ แต่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วไม่สามารถท าได้ตามที่เข้าใจ จึงเป็นการท าสัญญาโดย
ส าคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ (ฎีกา 712/2557) หรือท าสัญญาเช่าที่ดินโดยเข้าใจผิดว่าที่ดินอยู่ติดกับ
ถนน แต่ความจริงแล้วที่ดินดังกล่าวมีที่ดินราชพัสดุคั่นอยู่ จึงเป็นการส าคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่เช่า
ซึ่งถือเป็นสาระส าคัญในนิติกรรม (ฎีกา 3105/2553) 

 กรณีส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินมีผลเป็นโมฆียะ ซึ่งแตกต่างจาก
ความเป็นโมฆะ นั่นคือ นิติกรรมยังไม่เสียเปล่าไป แต่คู่กรณีมีสิทธิที่จะบอกล้างหรือให้สัตยาบันก็ได้ หากผู้
มีสิทธิบอกล้างได้ใช้สิทธิบอกล้าง จะส่งผลให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น และให้ผู้เป็น
คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะกลับคืนได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน หาใช่เป็น
การชดใช้ฐานลาภมิควรได้ดังเช่นกรณีนิติกรรมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 156 ไม่ ในทางตรงข้ามกับการ
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บอกล้าง คือ การให้สัตยาบัน ถ้าผู้มีสิทธิให้สัตยาบันได้ให้สัตยาบันในนิติกรรมนั้น จะท าให้นิติกรรมมีผล
สมบูรณ์มาตั้งแต่แรก ซึ่งกรณีของนิติกรรมที่เป็นโมฆะจะไม่มีการให้สัตยาบันแต่อย่างใด 

 ดังนั้น แม้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือส าคัญผิดเหมือนกัน แต่เมื่อประเภทของ
ความส าคัญผิดต่างกัน ผลในทางกฎหมายจึงแตกต่างกันไปด้วย เพราะความร้ายแรงแห่งกรณีต่างกันนั่นเอง 
  1.3 ข้อยกเว้นที่ไม่อำจอ้ำงกำรส ำคัญผิดได้ 

 จากความส าคัญผิดที่กล่าวมาในหัวข้อ 1.1 และ 1.2 ที่ผลของนิติกรรมจะตกเป็นโมฆะ
หรือโมฆียะแล้วแต่กรณีนั้น แต่มิใช่ว่าผลจะเป็นดังเช่นที่กฎหมายบัญญัติไว้เสมอไป เพราะถ้าผู้แสดง
เจตนาโดยส าคัญผิดได้กระท าลงไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว ผู้นั้นก็ไม่อาจถือเอา
ความส าคัญผิดมาใช้เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 158 แห่ง ป.พ.พ. ที่บัญญัติว่า “ความส าคัญ
ผิดตามมาตรา 156 หรือมาตรา 157 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดง
เจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความส าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้” ซึ่งกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตามมาตรา 158 ถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 156 และมาตรา 157 แต่ต้องเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หากท าลงไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างธรรมดาก็ยังคงต้องบังคับให้เป็นไปตาม
มาตรา 156 หรือมาตรา 157 แล้วแต่กรณ ี

 อย่างไรเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 
อธิบายว่า “ความประมาทเลินเล่อที่จะเป็นข้อห้ามมิให้ถือประโยชน์ในความส าคัญผิด...นั้น ต้องเป็นความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งคนธรรมดาในฐานะเช่นนั้นไม่อาจขาดไร้ความระมัดระวังถึงแก่จะเกิด
ความส าคัญผิดขึ้นได้” (Pramoj, 2016)  ฝ่ายศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร อธิบายว่า “...ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็คือการกระท าหรือละเว้นกระท าซึ่งบุคคลที่มีความระมัดระวังเพียง
เล็กน้อย ก็ไม่กระท าหรือละเว้นกระท า ดังนี้ ความส าคัญผิดเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึง
หมายความว่าผู้แสดงเจตนาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างใดเลย จึงเกิดส าคัญผิดขึ้น” (Setthabut, 2009) 
และศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ อธิบายว่า “ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น หมายถึง 
การที่ผู้แสดงเจตนามิได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้เพียงเล็กน้อย เช่น ไม่ได้อ่านสัญญาเลย เป็นต้น” 
(Sotthibandhu, 2015) 

 จากค าอธิบายข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ การที่ผู้
แสดงเจตนาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยในการกระท านิติกรรมหรือละเว้นกระท านิติ
กรรม จึงท าให้เกิดความส าคัญผิดขึ้น ดังนั้น เมื่อตนเป็นผู้ที่ ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังแต่อย่างใด  
จึงไม่ควรอ้างความเป็นโมฆะหรือโมฆียะมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 

 ตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าไม่สามารถอ้างความส าคัญผิดมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตน
ได้ เช่น การลงลายมือชื่อในหนังสือค้ าประกันที่ยังมิได้มีการกรอกข้อความใด ๆ พร้อมมอบส าเนาทะเบียน
บ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการไป ต่อมามีการกรอกข้อความผิดไปจากที่ตกลงกัน เช่นนี้จะอ้างว่า
เป็นความส าคัญผิดมิได้ เพราะตนเองได้กระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดตามสัญญา
ค้ าประกัน (ฎีกา 357/2548) หรือการเข้าประมูลซื้อที่ดินที่ขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่ง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งได้ก่อนเข้าประมูล เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ประมูลได้ไม่ตรงกับที่ตั้งที่
ตนเองเข้าใจ จึงเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ประมูลเองที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน ดังนั้น 
จึงไม่สามารถอ้างความเข้าใจผิดดังกล่าวมาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ (ฎีกา 3360 - 3410/2543) 
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 2. หลักกฎหมำยเรื่องสัญญำจ้ำงแรงงำน 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานมีเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ดั้งเดิมสัญญาจ้างแรงงานมี
บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ลักษณะของการท างานเปลี่ยนไป 
การจะบังคับเพียงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เริ่มไม่เท่าทันกับยุคสมัย จึงได้มีกฎหมาย
เฉพาะเพ่ิมเติมอีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน 
 อย่างไรก็ตาม รากฐานของการเกิดขึ้นของสัญญาก็ดี ความสมบูรณ์ของสัญญาก็ดี จะต้องบังคับ
ตามกฎเกณฑ์ทั่วไปของสัญญา กล่าวโดยย่อคือ การผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสัญญาจ้างแรงงานนั้น 
คู่กรณีต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย หากหย่อนความสามารถจะท าให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆียะ 
วัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างแรงงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี มิเช่นนั้นสัญญาจะตกเป็นโมฆะ อีกทั้งถ้ากฎหมายก าหนด      
ในเรื่องแบบไว้ สัญญาชนิดนั้นก็ต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดด้วย หากฝ่าฝืนไม่ท าตาม สัญญาย่อม
ตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ หากสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดหรือส าคัญผิดก็ต้องใช้
บทบัญญัติความส าคัญผิดตามที่พิจารณาในหัวข้อที่ 1 มาบังคับแก่กรณีด้วย 
 ดังนั้น  การศึกษาในบทความนี้จึ งจะเน้นเ ฉพาะกฎเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน 
(Eagjariyakorn, 2015) ที่อยู่ใน ป.พ.พ. เท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ การเป็นสัญญาต่างตอบแทน    
การเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบก าหนดให้ต้องท าตาม และการเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว 
  2.1 สัญญำจ้ำงแรงงำนเป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 

 การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาต่างตอบแทนหรือไม่นั้น ตามมาตรา 369 แห่ง 
ป.พ.พ. บัญญัติไว้ว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่าย
หนึ่งจะช าระหนี้หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” นั่นคือ คู่กรณีในสัญญาดังกล่าวต่างก็มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ต่อกัน แต่ถ้า
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนดช าระแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งจะบังคับให้ฝ่ายนั้น
ช าระหนี้ไม่ได้ 

 ตามมาตรา 575 แห่ง ป.พ.พ. ที่บัญญัติว่า “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่ง
บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตก
ลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” จะเห็นได้ว่า คู่กรณีในสัญญาจ้างแรงงาน คือ นายจ้างกับ
ลูกจ้าง โดยลูกจ้างมีหนี้หรือหน้าที่ที่ต้องกระท าต่อนายจ้าง คือการท างาน ส่วนนายจ้างก็มีหนี้หรือหน้าที่
ที่ต้องกระท าตอบแทน คือ การจ่ายสินจ้าง ดังนั้น จึงถือได้ว่าสัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเป็นสัญญาต่าง
ตอบแทน 

 สินจ้างในสัญญาจ้างแรงงานนี้นับเป็นสาระส าคัญประการหนึ่ง เพราะมาตรา 576 
แห่ง ป.พ.พ. ยังวางหลักว่า หากไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเป็นการท างานให้เปล่าแล้ว ก็ย่อมถือเอาโดย
ปริยายว่ามีค ามั่นจะให้สินจ้าง แต่การได้สินจ้างในสัญญาจ้างแรงงานนี้จะต่างจากสัญญาจ้างท าของ 
คือ ในสัญญาจ้างท าของนั้น การตกลงให้สินจ้างของผู้ว่าจ้างต่อผู้รับจ้างก็เ พ่ือหวังผลส าเร็จของงาน
เป็นส าคัญ โดยผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือตัวผู้รับจ้าง อันแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่าง
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นายจ้างกับลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งมาตรา 583 แห่ง ป.พ.พ. ให้สิทธิแก่นายจ้าง      ในการไล่
ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินไหมทดแทน ถ้าลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของนายจ้าง หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่ง เป็นต้น ดังฎีกาที่ 6942/2550 วินิจฉัยว่า    การ
จะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างกันหรือไม่นั้น จะต้องปรากฏด้วยว่าลูกจ้างได้ปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายอันเป็นอ านาจบังคับบัญชาของนายจ้างตาม ป.พ.พ. มาตรา 
583 อย่างไรก็ตาม ถ้าความปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่ได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานใดเป็น
กิจจะลักษณะ ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการท างาน และมิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ผู้บริหารบริษัท เป็นเพียงแต่มาช่วยท างานเท่านั้น กรณีนี้จึงไม่มีนิติสัมพันธ์การจ้างแรงงานระหว่างกัน 
(ฎีกา 13163/2558) 

 อย่างไรก็ตาม การที่ลูกจ้างไม่ท างานเพราะนายจ้างไม่มีงานให้ท า ก็หาเป็นความผิด
ของลูกจ้างไม่ ในกรณีนี้ นายจ้างจึงยังคงต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้าง โดยไม่สามารถอ้างมาตรา 583 
แห่ง ป.พ.พ. มาไล่ออกลูกจ้างได้ ทั้งนี้ควรต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การจ่ายสินจ้างดังกล่าว นายจ้าง
จ่ายให้เพราะมีเจตนาจ้างในฐานะเป็นลูกจ้าง หากตนจ่ายสินจ้างแต่ไม่ได้จ่ายให้ในฐานะเป็นลูกจ้าง 
คู่กรณีดังกล่าวก็ไม่ผูกพันกันในฐานะนายจ้างและลูกจ้ างตามสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใดใน
ขณะเดียวกัน ถ้านายจ้างมีความประสงค์จะจ้างแต่ลูกจ้างไม่ได้รับมอบหมายให้ท างานใด  ๆ ทั้งที่
นายจ้างมีงานให้ท าได้ โดยที่นายจ้างไม่ได้ผิดสัญญาในการจ่ายสินจ้าง ก็หาใช่นายจ้างท าผิดหน้าที่
เรื่องการสั่งงานให้ท าไม่ เพราะหน้าที่ตามกฎหมายที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างในลักษณะการต่างตอบแทน
นั้น คือการจ่ายสินจ้าง หาใช่การสั่งงานให้ลูกจ้างท าไม่ ดังนั้น ลูกจ้างจะอ้างว่านายจ้างท าผิดหน้าที่  
ที่ไม่มอบหมายงานให้ตนไม่ได้ 
  2.2 สัญญำจ้ำงแรงงำนเป็นสัญญำที่ไม่มีแบบ 

 จากที่อ้างข้างต้นถึงมาตรา 152 แห่ง ป.พ.พ. ที่วางหลักเรื่องนิติกรรมที่ต้องท าตาม
แบบที่กฎหมายก าหนด หากไม่กระท าตาม นิติกรรมหรือสัญญานั้นจะตกเป็นโมฆะ ซึ่งค าอธิบายว่า
อย่างไรเรียกว่าแบบนั้น ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อธิบายว่า แบบในกรณีนี้เป็น “...แบบ
แห่งนิติกรรม ไม่ใช่แบบในการแสดงเจตนา ... (แต่) แบบเป็นหลักขัดขวางเจตนา เมื่อกฎหมายรับรอง
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา ข้อขัดข้องขัดขวางมีอย่างไรจะต้องได้ปรากฏก าหนดไว้ชัดแจ้ง ถ้าไม่มี
กฎหมายก าหนดแบบไว้ กิจการใด ๆ ย่อมท าส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยล าพังแต่อาศัยการแสดงเจตนา...” 
(Pramoj, 2016) ส่วนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เห็นว่าแบบเป็นกรอบพิธีภายนอก เพราะโดย
หลักแล้วนิติกรรมย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการแสดงเจตนาซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของนิติกรรม 
(Setthabut, 2009) และศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ กล่าวถึงแบบว่า “...เป็นวิธีในการ
สื่อเจตนา เพราะเจตนาภายในจะมีความส าคัญได้ต้องสื่อออกมาภายนอก แบบจึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือหรือพาหนะของเจตนา. . .  (หรือเป็น) วิธีการในการแสดงเจตนาท านิติกรรม. . . ” 
(Sotthibandhu, 2015) 

 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า นอกเหนือจากหลักพ้ืนฐานที่ต้องอาศัยเจตนาที่ต้องตรงกันของ
คู่กรณีเป็นเบื้องต้นแล้ว หากกรณีใดที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระท าการอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย และ
คู่กรณีมิได้ท าตามนั้น จะส่งผลให้นิติกรรมหรือสัญญาเป็นโมฆะ การกระท าที่นอกเหนือจากเจตนา
ดังกล่าวจึงเรียกว่าแบบ เช่น การท าสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 456 วรรคแรก แห่ง         
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ป.พ.พ. วางหลักให้คู่กรณีต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นเป็นโมฆะ ดังนั้น 
การท าเป็นหนังสือและการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้จึงถือเป็นการกระท าเพ่ิมเติม              
ที่กฎหมายก าหนดให้ท านอกเหนือจากการมีเจตนาที่ต้องตรงกันในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว และถ้าฝ่าฝืนไม่ท าลงไปจะท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ อันสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 
152 ที่กล่าวถึงข้างต้น 

 กรณีที่กฎหมายก าหนดให้กระท านอกเหนือจากการมีเจตนาที่ตรงกันของคู่กรณี แต่
มิได้บัญญัติผลหากฝ่าฝืนเอาไว้ให้เป็นโมฆะนั้น การกระท าดังกล่าวย่อมไม่ต้องตามมาตรา 152 เช่น 
การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท หากมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้อง
บังคับคดีมิได้ จะเห็นว่าในเรื่องดังกล่าวสัญญากู้ยืมเงินมิได้เสียไปแต่อย่างใด แต่ผู้ให้กู้ไม่อาจจะน า
เรื่องดังกล่าวขึ้นมาฟ้องร้องได้ เป็นเหตุต้องห้ามฟ้องคดีเพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือตามที่กฎหมาย
ก าหนด มิใช่นิติกรรมการกู้ยืมเงินเป็นโมฆะ ดังนั้น การท าหลักฐานเป็นหนังสือจึงมิใช่แบบ 

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตาม ป.พ.พ. บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ในลักษณะ 6 สัญญา
จ้างแรงงานแล้ว ไม่พบการก าหนดให้ต้องกระท าอย่างอ่ืนนอกเหนือจากเจตนาที่จะผูกพันเป็นนายจ้าง
กับลูกจ้างกันแต่อย่างใด จึงกล่าวได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานนั้นเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ ดังนั้น หากคู่กรณี
ประสงค์จะท าสัญญาจ้างแรงงานโดยมีฝ่ายหนึ่งจ่ายสินจ้างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่รับสินจ้างตก
ลงจะท างานให้ผู้จ่ายสินจ้าง การตกลงเช่นนั้นถือเป็นสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ซึ่งเคยมีค าพิพากษาฎีกา
ยืนยันไว้หลายฎีกาว่าสัญญาจ้างแรงงานหาต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือ หรือต้องท าเป็นหนังสือไม่ เช่น 
ฎีกาที่ 2481/2526 และ 2651-2653/2529 เป็นต้น เช่นเดียวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่
ฎีกา 8484-8485/2559 ได้วินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีนายจ้างแสดง
เจตนาเลิกจ้างหรือลูกจ้างแสดงเจตนาลาออก ไม่มีกฎหมายบังคับว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องท าตามแบบ
หรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงมิใช่กรณีท่ีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง 

 การที่สถานที่ท างานใด ๆ ก็ตามมีสัญญาจ้างแรงงานที่ลงนามผู้จ้างและผู้รับจ้าง จะมี
พยานหรือไม่ก็ดี ก็เป็นเพียงพยานหลักฐานที่เมื่อมีข้อสงสัยกันเกิดขึ้น คู่กรณีสามารถอ้างพยาน
เอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในเบื้องต้นได้ แต่คู่กรณีอีกฝ่ายก็สามารถพิสูจน์หักล้างเป็นอย่าง
อ่ืนได้เช่นกัน ดังนั้น การมีสัญญาจ้างแรงงานมิใช่เป็นสิ่งที่บอกว่าสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นอย่าง
สมบูรณ์แล้วหรือไม่ เพราะกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องให้ท าเป็นหนังสือแต่อย่างใด 
  2.3. สัญญำจ้ำงแรงงำนเป็นสัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรเฉพำะตัว 

 สิ่งที่ปรากฏในสัญญาจ้างแรงงานที่พบว่ามีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวนั้น จะมีทั้ง
กรณีของลูกจ้างและของนายจ้าง โดยพิจารณาได้จากมาตรา 577 แห่ง ป.พ.พ. ที่บัญญัติว่า “นายจ้าง
จะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 

 ลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกท างานแทนตนก็ได้เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 
 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดท าการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา

เสียก็ได้” 
 ในสัญญาจ้างแรงงาน การที่บุคคลคนหนึ่งจะตัดสินใจผูกพันทางกฎหมายเข้าเป็น

ลูกจ้างของใครนั้น เขาย่อมต้องพิจารณาหลายประการ เช่น ชื่อเสียงของนายจ้าง การจ่ายเงินเดือน 
หรือการมีความเป็นธรรมให้กับลูกจ้าง เป็นต้น ดังนั้น เมื่อบุคคลคนนั้นตัดสินใจแล้ว นั่นหมายความว่า 
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เขามีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่จะมาเป็นนายจ้างบังคับบัญชาเขาในระหว่างที่ตนเป็นลูกจ้างอยู่ การที่
นายจ้างจะโอนสิทธิที่ตนมีเหนือตัวลูกจ้างไปให้แก่บุคคลอ่ืนนั้น จึงต้องให้ลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 
เพราะเขาไม่ได้เลือกคนที่นายจ้างโอนสิทธิไปเป็นนายจ้างของเขาแต่อย่างใด 

 ในทางกลับกัน การที่นายจ้างจะเลือกบุคคลใดมาเป็นลูกจ้างนั้น ก็ย่อมต้องค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ หรือความเหมาะสมของลูกจ้างในต าแหน่งงานนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น ถ้าลูกจ้างจะ
ให้บุคคลภายนอกมาท างานแทนตน ก็ต้องให้นายจ้างยินยอมเสียก่อน เพราะบุคคลภายนอกดังกล่าว
อาจไม่มีความเหมาะสมในงานนั้นหรือนายจ้างอาจไม่ไว้วางใจให้ท างานนั้น เหมือนดังเช่นลูกจ้างก็ได้ 

 กฎหมายให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยบัญญัติผลไว้ในวรรคท้ายว่าให้คู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับผลจากการฝ่าฝืนดังกล่าวมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถึงกระนั้นก็ตาม หากพิจารณามาตรา 
584 แห่ง ป.พ.พ. ประกอบ กลับพบว่า การที่กฎหมายบัญญัติให้สัญญาจ้างแรงงานระงับเมื่อนายจ้าง
ตายหากสาระส าคัญอยู่ที่ตัวผู้เป็นนายจ้างนั้น สามารถพิจารณาในทางตรงกันข้ามได้ว่า ถ้าสาระส าคัญ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวนายจ้าง แม้นายจ้างจะเสียชีวิตก็หาท าให้สัญญาจ้างแรงงานนั้นระงับไปแต่อย่างใดไม่ 
ดังนั้น การที่จะอ้างว่าสัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะตัวก็อาจกล่าวไม่ได้อย่างเต็มที่ เพราะจาก
เหตุผลในมาตรา 584 แสดงว่ามิได้มีความเฉพาะตัวของผู้เป็นนายจ้างก็ได้ 
 3. กรณีศึกษำด้ำนส ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล 
 จากที่กล่าวถึงในสัญญาจ้างแรงงานว่ามีลักษณะเป็นการเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ
นายจ้างหรือลูกจ้างก็ตาม โดยเฉพาะในแง่ของลูกจ้างนั้น นายจ้างที่ตัดสินใจท าสัญญาจ้างลูกจ้างคนใด
ก็เป็นเพราะพึงพอใจในความรู้ ความสามารถ ของลูกจ้างเป็นส าคัญ ดังนั้น หากมีกรณีที่นายจ้าง
ส าคัญผิดในคุณสมบัติของลูกจ้างแล้ว จะท าให้สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวตกเป็นโมฆียะหรือไม่        
ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 6075/ 2549 ซึ่งเป็นกรณีที่วินิจฉัยว่าการเป็น      
เนติบัณฑิตของมลรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่คุณสมบัติที่ เป็นสาระส าคัญของบุคคล 
มาเปรียบเทียบกับกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ งให้บุคลากรพ้นสภาพจากการเป็นเจ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพราะใช้คุณวุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งในกรณีหลังนี้ แม้ไม่ใช่เรื่องที่
เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานโดยตรง แต่มีลักษณะที่เหมือนกันของการจ้างบุคคลเข้ามาท างาน คือ    มุ่ง
ถึงคุณสมบัติของบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่จ้าง  

ในล าดับแรก จะน าเสนอกรณีศึกษาทั้งสองกรณีโดยย่อ และน ามาวิเคราะห์ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลเป็นล าดับถัดไป 
  3.1 กรณีศึกษำ 

 ค าพิพากษาฎีกาที่ 6075/2549 มีค าวินิจฉัยส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญผิด 
คือ จ าเลยรับโจทก์เข้าท างาน เพราะเห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สามารถท าหน้าที่บริหารดูแลงานทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้างงาน แม้โจทก์
จะแจ้งเท็จเรื่องการเป็นเนติบัณฑิตจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสมบัติดังกล่าวก็หาใช่สาระส าคัญของ
สัญญาจ้างแรงงานไม่ เพียงแต่ท าให้โจทก์ดูมีคุณสมบัติเด่นเป็นพิเศษ มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
ในการดูแลและบริหารงานมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ
เพราะเหตุส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล 
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 ส่วนในกรณีที่สอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง เป็นเรื่องเสร็จที่ 1403/2560 ความตอนหนึ่งมีสาระส าคัญว่า 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จ้าง นาย ร เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 
(บัญชีและการเงิน) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ พบว่า
นาย ร ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจาก University of Hertfordshire ประเทศอังกฤษ 
แต่ได้ใช้หลักฐานทางการศึกษาและใบปริญญาบัตรปลอมในการสมัครเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ทางมหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งให้ นาย ร พ้นสภาพการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 ส าหรับปัญหาว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการท่ี
นาย ร ได้รับไปในระหว่างด ารงต าแหน่งโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอมได้หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า นาย ร ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ได้ใช้หลักฐานทางการศึกษาและ        
ใบปริญญาบัตรปลอมในการสมัครเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 
และได้ใช้หลักฐานดังกล่าวประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การกระท าของ นาย ร จึงเป็นการกระท าโดยไม่สุจริตเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์จากทางมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งให้ นาย ร พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสั่งจ้าง และมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งที่แต่งตั้งให้ นาย ร ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว 
มหาวิทยาลัยย่อมสามารถเรียกให้ นาย ร คืนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับไปได้ 
  3.2 วิเครำะห์กรณีศึกษำกับหลักควำมส ำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล 

 สิ่งที่แตกต่างกันของทั้งสองกรณีซึ่งต้องตั้งข้อสังเกตไว้ในเบื้องต้น  คือ กรณีตาม      
ค าพิพากษาฎีกาที่ 6057/2549 นั้น เป็นเรื่องระหว่างเอกชน ดังนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การบังคับของ   
กฎหมายแพ่ง ส่วนกรณีท่ีสองไม่ใช่เรื่องระหว่างเอกชน จึงตกอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายมหาชน 
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่น าทั้งสองกรณีนี้มาท าการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี       
ในการจ้างท างานดังกล่าวมีการแจ้งเท็จในเรื่องคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาของตนต่อผู้จ้างเหมือนกัน  
แต่กรณีแรกไม่ท าให้สัญญาตกเป็นโมฆียะ ในขณะที่กรณีที่สองผู้จ้างมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเด็นที่พิจารณา คือ คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็นสาระส าคัญในการจ้างงาน
หรือไม ่

 ตามหลักกฎหมายเรื่องความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลตามที่ได้อธิบายมา         
ในเบื้องต้น ความส าคัญผิดที่จะส่งผลให้นิติกรรมหรือสัญญานั้นตกเป็นโมฆียะ ต้องเป็นความส าคัญผิด           
ในคุณสมบัติที่ถือเป็นสาระส าคัญของสัญญาด้วย นั่นคือ ในกรณีศึกษาตามค าพิพากษานั้น ถ้าผู้จ้างเข้าใจ
ถูกต้องว่าบุคคลที่ตนรับเข้าท างานไม่ได้ส าเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตนจะไม่
จ้างบุคคลดังกล่าวเด็ดขาด แต่กลับเป็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็น “...เพียงแต่ท าให้โจทก์ดูมีคุณสมบัติเด่น
เป็นพิเศษ มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจในการดูแลและบริหารงานมากยิ่งขึ้นเท่านั้น... ” เพราะ
สาระส าคัญที่ผู้จ้างตัดสินใจจ้างคือ “...โจทก์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถท า
หน้าที่บริหารดูแลงานทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้างงาน...” ดังนั้น แม้โจทก์
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จะแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จ แต่เมื่อคุณสมบัติดังกล่าวมิใช่สาระส าคัญเสียแล้ว ย่อมไม่ท าให้สัญญาจ้าง
เสียไปแต่อย่างใด สัญญาจ้างจึงไม่ตกเป็นโมฆียะเพราะการเข้าใจผิดในคุณสมบัติของบุคคลแต่อย่างใด 

 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเปลี่ยนไปในกรณีที่สอง ซึ่ งผู้จ้างเป็นสถาบัน        
อุดมศึกษาและอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเข้ามาท างานในต าแหน่งอาจารย์โดยใช้คุณวุฒิปริญญาเอก        
ในการสมัครงาน การท างานในสถาบันอุดมศึกษานั้น คุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของคนที่จะเข้า
มาท างานในต าแหน่งอาจารย์นับว่าเป็นสาระส าคัญ ดังจะเห็นจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
ที่เกี่ยวข้อง และหากหลักสูตรใดไม่มีอาจารย์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอาจส่งผลถึงคุณภาพของหลักสูตร
ด้วย และที่เป็นการร้ายแรงยิ่งกว่าคือ หลักสูตรดังกล่าวอาจถูกสั่งปิดหลักสูตรก็ได้ การกระท าของ   
นาย ร ที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาปลอม เพ่ือมุ่งหวังต าแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ถ้า
มหาวิทยาลัยผู้จ้างรู้ความจริงหรือเข้าใจถูกต้องว่า นาย ร ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 
ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีทางจ้าง นาย ร เป็นอาจารย์เด็ดขาด สิ่งที่ นาย ร ท า จึงก่อให้เกิดความส าคัญ
ผิดขึ้นในฝั่งของมหาวิทยาลัยผู้จ้าง  

 กรณีนี้เป็นที่น่าวิเคราะห์ว่าควรเป็นความส าคัญผิดประเภทใดระหว่างความส าคัญ
ผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ หรือความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล แน่นอนว่าคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเป็นคุณสมบัติที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญของ นาย ร ที่สถาบันการศึกษาตัดสินใจจ้าง 
นาย ร เข้ามาท างาน เมื่อปรากฏความจริงว่า นาย ร มิได้มีคุณสมบัติดังกล่าว นิติกรรมนั้นก็ควรตก
เป็นโมฆียะตามมาตรา 157 แห่ง ป.พ.พ. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงประเด็นที่หลักสูตรอาจถูกสั่งปิดนั้น แสดงว่า
คุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทางสถาบันการศึกษาย่อมไม่ประสงค์
จะจ้างบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาประจ าในหลักสูตรแน่นอน ดังนั้น “คุณวุฒิปริญญาเอก” จะ
นับเป็น “สิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ” ของนิติกรรมได้หรือไม่ เพราะในมาตรา 156 วรรคสอง แห่ง ป.พ.พ. 
ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างของสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ มิใช่กรณีท่ีมีเพียง 3 ประการเท่านั้น กล่าวคือ สิ่ง
ซึ่งเป็นสาระส าคัญอาจมีมากกว่า 3 กรณีนี้ได้ คือ อาจไม่ใช่กรณีลักษณะของนิติกรรม หรือตัวบุคคลซึ่ง
เป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม หรือทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม ก็ได้ และหากเป็นเช่นนี้ สัญญาจ้าง
งานของ นาย ร ที่แจ้งเท็จเรื่องคุณวุฒิการศึกษา ย่อมตกเป็นโมฆะ เพราะนายจ้างได้ส าคัญผิดใน
คุณวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นสาระส าคัญของนิติกรรม 

 การพิจารณาข้างต้นนั้น เป็นการพิจารณาตามหลักความส าคัญผิดในกฎหมายแพ่ง 
แต่เมื่อมหาวิทยาลัยคู่กรณีมีพระราชบัญญัติใช้บังคับเองเป็นการเฉพาะ จึงได้พิจารณาให้  นาย ร  
พ้นสภาพการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และเพราะเหตุ
ที ่นาย ร ได้ใช้คุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ และได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งวิชาการ การได้รับผลดีจากต าแหน่งวิชาการนั้นมาจากการกระท าอันเป็นเท็จ ดังนั้น 
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ นาย ร ได้รับไป ทางมหาวิทยาลัยจึงสามารถเรียกคืนเงินได้ ผลดังกล่าวหาก
พิจารณาเทียบเคียงกับการเป็นโมฆียะ แสดงว่าทางมหาวิทยาลัยได้บอกล้างสัญญาจ้าง และส่งผลให้
สัญญาจ้างตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น หากต้องมีการส่งคืนทรัพย์สินกันต้องให้คู่กรณีกลับคืนสู่สถานะ
เดิม หากไม่สามารถกลับคืนดั่งนั้นได้ ก็ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 176 แห่ง         
ป.พ.พ. ส่วนถ้าเทียบเคียงกับการเป็นโมฆะ แสดงว่าทางมหาวิทยาลัยได้กล่าวอ้างความเสียเปล่าแห่ง
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โมฆะกรรม เสมือนว่าไม่ได้ท าสัญญาใด ๆ กับ นาย ร และถ้า นาย ร ได้รับทรัพย์สินอย่างใดไปจาก
สัญญาดังกล่าว นาย ร ต้องคืนให้กับมหาวิทยาลัยฐานลาภมิควรได้ตามมาตรา 172 แห่ง ป.พ.พ. 

 
สรุป 
 แม้สัญญาจ้างแรงงานจะเป็นสัญญาเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกเทศสัญญา แต่ก็ต้องตกอยู่
ภายใต้หลักทั่วไปของบทกฎหมายเรื่องนิติกรรมสัญญาด้วย โดยความผสมผสานที่กล่าวถึงในบทความ
นี้ท าให้เห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานค านึงถึงความเฉพาะตัวของคู่กรณีในสัญญา ไม่ว่าลูกจ้างตัดสินใจเข้า
มาท างานก็เพราะมั่นใจในตัวนายจ้าง หรือนายจ้างตัดสินใจจ้างก็เพราะมั่นใจในความรู้ ความสามารถ 
หรือคุณสมบัติของลูกจ้างว่าจะสามารถท างานได้ก็ตาม แต่ถ้ามีการแจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จ และ
คุณสมบัติดังกล่าวของบุคคลเป็นสาระส าคัญของสัญญา ก็จะส่งผลถึงความสมบูรณ์ของสัญญาจ้างได้ 
ดังเช่นกรณีศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นข้างต้น 
 หลักทั่วไปอีกประการหนึ่งที่แทรกอยู่เสมอในการผูกนิติสัมพันธ์ คือ หลักสุจริต ซึ่งปรากฏ        
ในมาตรา 5 แห่ง ป.พ.พ. บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี ท่านว่าบุคคลทุกคน
ต้องกระท าโดยสุจริต” การท าสัญญาจ้างแรงงานเป็นการใช้สิทธิของบุคคลประการหนึ่งจึงควรต้องท า
โดยสุจริต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความส าคัญผิดที่ปรากฏในตัวอย่างข้างต้นนี้มาจากความไม่สุจริตของ
บุคคลเป็นสาเหตุหลัก เพราะหากตนสุจริตเสียแล้ว ก็คงไม่ใช้ข้อมูลเท็จจนกระทั่งคู่ กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
ในสัญญาส าคัญผิด 
 ดังนั้น หากความส าคัญผิดดังกล่าวเป็นความส าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญ จะส่งผลให้
สัญญาตกเป็นโมฆะ และถ้าเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาจ้าง
แรงงาน ก็จะส่งผลให้สัญญาตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าเรื่องดังกล่าวมิใช่สาระส าคัญ ก็หากระทบถึงความ
สมบูรณ์ของสัญญาจ้างแรงงานไม่ ความส าคัญผิดจึงมีความส าคัญต่อความสมบูรณ์ของสัญญาจ้าง
แรงงานดังที่ได้กล่าวมา 
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การเตรียมต้นฉบับ 
รายละเอียดในการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การพิมพ์ต้นฉบับใช้แบบอักษร (Font) ชนิด TH SarabunPSK ขนาด 
18, 16 และ 14 ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว 10 – 12 หน้า 
ต้นฉบับประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 

บทความวิจัย (Research Article) 
บทความวิจัย Research Article 

1. ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1. Title 
2. ชื่อผู้เขียน สถานที่ท างาน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และ Email 

2. Author, Affiliations and Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยย่อ) 3. ABSTRACT 
4. ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. Keywords 
5. ความส าคัญของปัญหา 5. Introduction 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 6. Research Questions 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 7. Research Objectives 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 8. Methodology 
9. ผลการวิจัย 9. Research Results 
10. อภิปรายผล 10. Discussion 
11. ข้อเสนอแนะ 11. Suggestions 
12. เอกสารอ้างอิง 12. References 

 
บทความวิชาการ (Academic Article) 

บทความวิชาการ Academic Article 
1. ชื่อเรื่อง/บทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1. Title 
2. ชื่อผู้เขียน สถานที่ท างาน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) และ Email 

2. Author, Affiliations and Email 

3. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3. ABSTRACT 
4. ค าส าคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4. Keywords 
5. บทน า 5. Introduction 
6. เนื้อหา 6. Content 
7. สรุป 7. Conclusion 
8. เอกสารอ้างอิง 8. References 
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รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร 
 

ส่วนประกอบบทความ 

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(English Articles)  

Font = TH SarabunPSK 
ขนาด

ตัวอักษร 
Size 

ลักษณะตัวอักษร 
Font Type 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) / Title 18 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
ชื่อผู้เขียน / Author 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
สถานที่ท างาน และ Email / Affiliations & Email 14 [CT] ตัวปกติ / Regular Font 
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
ค าส าคัญ และ Keywords 16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาค าส าคัญ 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ / Item 

16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 

เนื้อหา / Article 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 
เอกสารอ้างอิง/ References 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง 16 [LRJ] ตัวปกติ / Regular Font 

หมายเหตุ : CT = Centre Text (กึ่งกลาง), LJ = Left Justified (ชิดซ้าย),  
LRJ = Left & Right Justified (กระจายแบบไทย) 
 
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 SarabunPSK ขนาด 18, 16 และ 14 (ตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม) 
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ค าแนะน าผู้เขียน 
1. ชื่อเรื่อง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนาและตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้แต่ง ชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง (ชื่อผู้แต่งไม่ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ต าแหน่งทหาร 
สถานภาพทางการศึกษา หรือค าน าหน้าชื่อหรือท้ายชื่อ) 
3. สถานที่ท างานและ Email หน่วยงานของผู้แต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ตัว
ธรรมดา โดยพิมพ์ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้แต่งให้ใส่ตัวเลขยก (1) ก ากับท้ายนามสกุลผู้แต่ง
และด้านหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัด และ Email ที่สามารถติดต่อได้ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้สถานที่ท างาน 
4. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง กรณีบทความวิจัยภาษาไทย ให้เขียน
บทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 ค า 
 บทคัดย่อภาษาไทย หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
5. ค าส าคัญ ค าส าคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 ค า 
 ค าส าคัญภาษาไทย หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วยเคาะ 1 ครั้ง 
 ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วย Comma (,)   
6. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวธรรมดา บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และจัดพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย)  
 หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง ให้ 
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง 
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model) 
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988) 
8. การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตารางให้เว้น
บรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตาราง
ภาษาไทยใช้ค าว่า ตารางที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Table ตามด้วยหมายเลขตารางห่างจากค าว่าตาราง
ที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีต่อการใช้ชุด
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านสื่อ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.60 .56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.11 .70 มาก 

ตัวอย่าง รูปแบบภาพ 
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ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 



 245 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่

พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

x2+7x+10   = 0 
10. เอกสารอ้างอิง หัวข้อเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ รายการอ้างอิงขนาด 16 ตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้แต่งชิดขอบซ้าย การอ้างภาพหรือ
ตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา 
(In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบ APA) โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่เป็นอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นอักษรโรมันตัวอ่านภาษาไทย แล้วจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง รูปแบบสมการ 
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รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
 
 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพ่ือผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ
อาเซียน ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงก าหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ 
APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิง
จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ดังนี้ 

1. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological 
Association) 

2. รายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดย
จัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย 
และให้เรียงล าดับโดยยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อน-หลัง 

3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องท าให้เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน) 
และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […] 

4. การท าการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of congress 
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

5. ส าหรับการเขียน Thai Romanization แนะน าให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์น ที่พัฒนาโดย 
NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php 
 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย

บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  

 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ใส่ชื่อสกุลผู้แต่งและปีที่พิมพ์เป็น ค.ศ. (กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย 
ระบุเฉพาะนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปี พ.ศ. ที่พิมพ์เป็น ค.ศ. ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่าผู้แต่ง
คนดังกล่าวเคยเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็น
อักษรโรมันแบบถ่ายเสียงตามประกาศราชบัณฑิตยสถานได้) เช่น  

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
กาญจนา แก้วเทพ (2547) พิมพ์เป็น Kaewthep (2004) หรือ  
      (Kaewthep, 2004) หรือ 
      กาญจนา แก้วเทพ (Kaewthep, 2011)  
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
A.A. Berger   พิมพ์เป็น Berger (2011) หรือ 
      (Berger, 2011) 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
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รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาจะต้องน าไปเรียงตามล าดับตัวอักษรนามสกุลของ
ผู้แต่ง พร้อมใส่รายละเอียดของรายการอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง (References) ให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร ในท านองเดียวกันรายการอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเอกสารอ้างอิงจะต้องมี
การอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและ
จ านวนรายการต้องตรงกัน 

1. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งคนเดียว ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Kaewthep (2004) พบว่า...  หรือ ... (Kaewthep, 2004) 
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
Berger (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger, 2011) 
 
2. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 2 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Kaewthep & Bunchua (2004) พบว่า...  หรือ ... (Kaewthep & Bunchua, 2004) 
ผู้แต่งชาวต่างชาติ 
Berger & Vygotsky (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger & Vygotsky, 2011) 
 
3. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 3-5 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งทุกคนตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 

ส าหรับการกล่าวถึงครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.” และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
กล่าวถึงครั้งแรก Holmberg, Orbuch, & Veroff (2004) กล่าวว่า ... 
… (Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004) 
กล่าวถึงครั้งต่อมา Holmberg et al. (2004) กล่าวว่า ...หรือ… (Holmberg et al., 2004) 
 
4. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 6 คน ขึ้นไป  
ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” เมื่อชื่ออยู่ในข้อความ หรือตาม

ด้วยค าว่า “et al.” เมื่ออยู่ในวงเล็บ และตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
(Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) เสนอว่า ... 
 
5. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน 
…. (Australian Research Council, 1996) 
กรณีสถาบันหรือหน่วยงานมีอักษรย่อแทนหน่วยงาน ในการอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรกให้ใส่

วงเล็บชื่อย่อ 
หน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ การอ้างอิงครั้งต่อมาให้ใช้อักษรย่อตามด้วยปีที่พิมพ์ 
กล่าวถึงครั้งแรก ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005) 
กล่าวถึงครั้งต่อมา ชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ … (AIHW, 2005) 
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6. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ใช้ค าว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู้แต่ง  
(Anonymous, 1999) 
 
7. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์ 
การระบุผู้แต่งให้เป็นไปตามข้อ 1 -5 ส าหรับส่วนที่ไม่ปรากฏให้แทนด้วยค าดังต่อไปนี้ 
รายการอ้างอิงของไทยและของต่างชาติ 
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ (no place of publication)   ใช้ “n.p.” 
ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ (no place of publisher)   ใช้ “n.p.” 
ไม่ปีที่พิมพ์ (no date)      ใช้ “n.d.” 
Miller (n.d.) พบว่า ... หรือ ... (Miller, n.d.) 
 
8. การอ้างอิงรายการทุติยภูมิหรือการอ้างอิงสองทอด (Secondary Source) 
ระบุนามสกุลของผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์เอกสารต้นฉบับ (cited in นามสกุล, ปีที่พิมพ์ของผู้แต่ง

ทุติยภูมิ) 
Campbell and Stanley (1969 cited in Gay, 1992) พบว่า ... 
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 
 
9. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน 
ระบุรายการอ้างอิงทุกรายการในวงเล็บ ให้เรียงล าดับตามตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย

อัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษรวรรคหลังเครื่องหมาย 
(Kartner, 1973; Kartner & Russel, 1975) 
- กรณีอ้างอิงผู้แต่งมีท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ ให้เขียนผู้แต่งที่เป็นคนไทยก่อนและเรียงตาม

ตัวอักษร ตามด้วยผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างชาติเรียงตามตัวอักษร 
(Bunchua, 2004; Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978) 
- กรณีอ้างอิงแหล่งที่มามากกว่า 1 ชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกันในข้อความเดียวกัน ให้ระบุผู้แต่ง

โดยเรียงตามปีที่พิมพ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้ระบุผู้แต่งและปีที่พิมพ์ส าหรับแหล่งที่มาที่ตีพิมพ์ก่อน 
ส่วนแหล่งที่มาถัดไปให้ระบุเพียงแค่ปีที่พิมพ์ คั่นระหว่างแหล่งที่มาด้วยเครื่องหมาย (;) (ผู้แต่ง,/ปีที่
พิมพ์ก่อน;/ปีที่พิมพ์ถัดมา) 

(Wiratchai, 1999; 2002) 
 
10. เอกสารอ้างอิงมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน 
ระบุนามสกุลของผู้แต่งและปี ค.ศ. ที่พิมพ์ตามด้วยอักษร a,b,c ตามที่เรียงไว้ในบรรณานุกรม 
Jackson (2009a) ข้อความต่อมา Jackson (2009b) หรือ (Jackson, 2009a, 2009b) 
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รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 
 

หนังสือ (Book) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่
พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

Author,/A./(Year)./Title of book./ Place:/Publisher. 
ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: 
Publisher. 

ผู้แต่ง 1 คน Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The developmental 
of higher psychological process. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Srisa-ard, B. (2002). ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic research]. 7th 
ed. Bangkok: Suweeriyasan. 

ผู้แต่ง 3-5 คน Holmberg, D., Orbuch, T., & Veroff, J. (2004). Thrice-told 
tales: Married couples tell their stories. Mahwah, 
NJ: Erlbaum. 

 Srisa-ard, B., Saleewong, D., & Kaewthep, K. (2002). 
ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic research]. 7th ed. 
Bangkok: Suweeriyasan. 

ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป Jackson, M. H., et al. (1991). Environmental Health 
Rrference Book. Oeford: Butterworth-Heineman. 

 Srisa-ard, B. et al.  (2002). ka ̄nwic ̌hai bư ̄angton [Basic 
research]. 7th ed. Bangkok: Suweeriyasan. 

หนังสือที่ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Bank of Thailand. (1992). 50 Years of the Bank of Thailand 
1942-1992. Bangkok: Amarin. 

 Office of the Education Council. (2009). ʻe ̄kkasa ̄n prako ̜̄p 
ka ̄nso ̜̄n chut wicha ̄ka ̄n phatthana ̄ khwa ̄mpen khru ̄ 
wicha ̄chi ̄p sarup ka ̄ndamnœ ̄n nga ̄n kao pi ̄ kho ̜̄ng 
kanpatiru ̄ ka ̄nsưksa ̄ ( Pho ̜̄.Sō̜. 2542 - 2551) 
[Operational summary report of 9 years by 
education reform (B.E. 1999-2008)]. 4th ed. Bangkok: 
V.T.C communication. 
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หนังสือแปล 
Book-Translated 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(อักษร
ย่อของชื่อต้น และชื่อสกุลเต็ม, ผู้แปลหรือ Trans.)./สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Sartre, J.-P. (1962). Imagination: A psychological critique 
(F. Williams, Trans.). Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press. 

 Wongwanich, S. (2007). ka ̄npramœ ̄nphon ka ̄n ri ̄anru ̄ næ ̄o 
mai [New assessment of learning]. (P. Sinlarat, 
Trans.) Bangkok: Chulalongkorn University Printing 
House. 

หนังสือที่มีบรรณาธิการ 
ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 Kasdorf, W. E. (Ed.). (2003). The Columbia guide to digital 
publishing. New York: Columbia  University Press. 

 Sinlarat, P. (Ed.). (2010b). CCPR kro ̜̄p khit mai tha ̄ngka ̄n 
sưksa ̄ [CCPR new educational framework for 
implementing]. Bangkok: Chulalongkorn University 
Printing House. 

บทหนึ่งในหนังสือที่มี
บรรณาธิการ 
Chapter in A Book 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./
In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title 
of chapter]. In Editor (Ed.), Romanized Title of 
book [Translated Title of book] (Page). Place: 
Publisher. 

 Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of 
subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Ed.), 
The science of subjective well-being (pp. 17-43). 
New York: Guildford Press. 

 Chatuthai, N. (2006). ʻOdo ̜̄no ̄ kap ʻutsāhakam 
watthanatham: Ko ̜̄rani ̄ sưksa ̄ phlēng samainiyom 
[Adorno and cultural industry: The case study of 
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo na ̄ læ ̄ 
lang watthanatham po ̜̄p [The review of popular 
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House. 
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วารสาร (Journal Article) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อ
วารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of 
article]. Title of Journal. volume(issue), page-numbers. 

 Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting 
the effective utilization and adoption of 
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in 
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information 
Technology. 13(2), 25-143. 

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). ka ̄nphatthanā 
prōkræ ̄m do ̄i chai chumchon pen tha ̄n nai kān ri ̄anru ̄ 
khati chon witthaya ̄ radap ʻudomsưksa ̄ [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 

บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ 
General Format 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่)./
เลขหน้า./สืบค้นจาก Retrieved from /ชื่อเว็บไซต์ URL. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of 
article]. Title of Journal. volume(issue), page-
numbers. Retrieved from URL. 

 Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting 
the effective utilization and adoption of 
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in 
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information 
Technology. 13(2), 25-143. Retrieved from 
http://www.in.architextruez.net 

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). ka ̄nphatthanā 
prōkræ ̄m do ̄i chai chumchon pen tha ̄n nai kān ri ̄anru ̄ 
khati chon witthaya ̄ radap ʻudomsưksa ̄ [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 
Retrieved from http://www.in.architextruez.net 

http://www.in.architextruez.net/
http://www.in.architextruez.net/
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บทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./
ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year, Month Date). Romanized Title of article 
[Translated Title of article]. Title of Newspaper. 
page-numbers. 

 Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own 
risk. The New York Times. F6. 

 Vanijaka, V. (2010, March 28). chai chana lekno ̜̄i samrap 
khon sư̄a dæ ̄ng [A small victory for the red shirts]. 
Bangkok Post. p. A1. 

วิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ
ดุษฎีนิพนธ์./Master’s thesis หรือ Doctoral 
dissertation./สถาบันการศึกษา. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated 
Title of dissertation]. Doctoral dissertation or 
Master's thesis. University. 

 Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and 
mistaken identity: When a 7 witness misidentifies 
a familiar but innocent person from a lineup. 
Doctoral dissertation. Cornell University. 

 Rojsangrat, P. (2016). ka ̄nphatthana ̄ ru ̄pbæ ̄p ka ̄nsō̜n do ̄i 
chai ka ̄n khit chœ ̄ng ʻo ̜̄k bæ ̄p pen tha ̄n phư ̄a 
sa ̄ngsan phonnga ̄ nathi ̄ pra ̄kot ʻattalak Thai 
samrap nisit naksưksa ̄ radap parinya ̄ bandit 
[Development of an instructional model using 
design thinking to create thai products identity for 
undergraduate students]. Doctoral dissertation. 
Chulalongkorn University. 
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เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่องาน
ประชุม./(หน้า)./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จัด. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of 
paper]. Romanized Title of conference [Translated 
Title of conference] (Pages). Place: publisher. 

 Muelbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and 
consumer expenditure. In Housing and consumer 
behavior. (pp. 1-10). Kansas City, WY: Federal 
Reserve Bank of Kansas City. 

 Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (2015). 
Samatcha ̄ sukkhaphāp hæ ̄ng cha ̄t : khā ( mai ) 
khlư ̄an samkhan kwā kha ̄ khưn [National health 
assembly:One (not) important than moving up]. In 
Nga ̄n prachum wicha ̄ka ̄n rư ̄ang padiru ̄p rabop 
sukkhapha ̄p læ chi ̄wit padirūp c ̌hitsamnưk 
pracha ̄thipatai nai ʻo ̄ka ̄t kao pi ̄samnaknga ̄n Khana 
Kammaka ̄n sukkhapha ̄p hæ ̄ng cha ̄t [A meeting of 
the enlightenment and health system reforms in a 
nine-year of The National Health Commission office] 
(pp. 245-313). Nonthaburi: The National Health 
Commission Office. 

สื่อโสตทัศน์ ประเภท วีดิทัศน์ เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก์ 
รูปแบบ 
General Format 

ผู้แต่งหรือผู้ผลิตหรือผู้บรรยายหรือผู้ขับร้อง (ถ้ามี)./(ปีที่ผลิต).//ชื่อ
เรื่อง//[ประเภทของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.  

ชื่อผู้จัดท า./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ระบุลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:/
หน่วยงานที่เผยแพร่. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. [CD or 
Cassette Recording or DVD or Computer File]. Place: 
publisher. 

 Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, 
and changes of adult life (Cassette Recording No. 
207-433-88A-B). Washington, DC: American 
Psychological Association. 
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 Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed 
[CD]. New York, NY: Nonesuch Records. 

 Tourism Authority of Thailand. (2015). ka ̄ntho ̜̄ngthi ̄eo 
chœ ̄ng Niwe ̄t [Eco-tourism]. [CD]. Bangkok: Tourism 
Authority of Thailand.  

 
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ (Website) 

รูปแบบ 
General Format 

ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./สืบค้นจาก Retrieved from /URL ของ
เว็บไซต์ 
 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. 
Retrieved from URL 

 Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. 
Retrieved from http://www.in.architextruez.net 

 Bluemoon. (2010). bæ ̄p mai khui kap klum phư ̄an dainga ̄ 
yok wa ̄ doe ̄m [New group chat with new friends 
more easily than ever]. Retrieved from 
http://faceblog.in.th/2010/10/facebook-group-
people/ 
การสัมภาษณ์ (Interview) 

รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้
สัมภาษณ์,เดือน/วันที่)./Interview/by/ชื่อผู้สัมภาษณ์ [Tape 
recording]./หน่วยงาน:/สถานที่พิมพ์. 

 Cartwright, J. (1996, November 8). Interview by P. 
Chotsawad [Tape recording]. Magic Lamp Company, 
New York: Nonesuch Records. 

  
 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิด
ของผู้ จั ดท า จึ งมิ ใ ช่ ความรับผิ ดชอบของบัณฑิตวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://www.in.architextruez.net/


 
 
 

                             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............................................. 
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 
2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 
3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 

Email : …………………………………………………….. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

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

ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 

Keywords 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 

(ขนาด 18 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
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 

References 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................ 

......................................................................................................................... ...... 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ 
(Publication Ethics) 

 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ตนรับผิดชอบ และต้องคัดเลือก
บทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความส าคัญ 
ความใหม่ ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย  ความน่าเชื่อถือ และความชัดเจนของบทความ 
ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ  

2. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ 

3. บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนมาแล้ว โดยต้องมีการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานผู้อ่ืน (Plagiarism) อย่างจริงจัง เพ่ือให้แน่ใจว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน 
และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที เพ่ือขอค าชี้แจง เพ่ือประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” 
การตีพิมพ์บทความนั้นๆ 

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความ 
5. บรรณาธิการต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
6. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอ่ืนโดยมิชอบ หรือมีการปลอม

แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน   ซึ่งถือเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว 
ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดข้ึนในระหว่างการส่งบทความเพ่ือรับการพิจารณา 

8. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และควรปรับปรุง
ค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

9. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 

1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอ่ืน  

2. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
3. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร 
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4. ผู้เขียนบทความที่มีชื่อในบทความจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการจัดท าบทความหรือมีส่วนในการ
ด าเนินการวิจัย 

5. ผู้เขียนบทความจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการน ามาใช้ในบทความของตนเอง 
โดยให้ระบุ “ที่มา” เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) 

6. ผู้เขียนจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา และ
ไม่น าเอกสารที่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหามาใส่ไว้ในรายการเอกสารอ้างอิง และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่
จ าเป็นอย่างเหมาะสม  

7. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกอง
บรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

8. ผู้เขียนบทความจะต้องระบุชื่อแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัย (ถ้ามี ) และจะต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี) 

9. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่
สอดคล้องกับข้อสรุป 

 
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ระเมินบทความ 

1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาแก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องตรวจสอบก่อนว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน
หรือไม่ หากพบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธ
การประเมินบทความนั้นๆ 

3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
ความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่มีต่อสาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความ
เข้มข้นของผลงาน  หรือระบุผลงานวิจัยที่ส าคัญๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลังประเมิน แต่
ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย  ผู้ประเมินไม่ควรใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
5. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้น

อ่ืนๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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