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วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

  4. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบช่ือผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับ
ผู้นิพนธ ์
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสะท้อน

คิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์กับวิธีการปกติ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี            
การสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 68 
คน โดยการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน เครื่องมือที่ใช้               
ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิด แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที แบบ           
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิ๊บส์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.49, S.D.= 0.63) 
 
 
 

Received:   August 8, 2018 
 Revised:    October 26, 2018 
Accepted:  November 31, 2018 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

2 

ค าส าคัญ 
 รูปแบบวงจรการสะท้อนคิดของกิ๊บส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were: 1) to compare learning achievement in Language 

Communication and Information Technology course of General Education Program through 
reflective learning based on Gibbs’ reflective cycle model and traditional teaching method, 
and 2) to evaluate students’ satisfaction on reflective learning based on Gibbs’ reflective 
cycle model in Language Communication and Information Technology course of General 
Education Program. The samples were 68 students who registered in Language Communication 
and Information Technology course in the second semester of the academic year 2017 by 
using simple random sampling technique. The samples were assigned into an experimental 
group consisted of 33 students and a control group consisted of 35 students. The research 
tool were a plan of reflection activity plan, an achievement test and student’s satisfaction 
questionnaires. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test for 
independent samples. 

The findings showed that: 1) The students in the experimental group using the 
reflective learning had a higher level of learning achievement than students in the control 
group using traditional teaching method at the 0.5 level of significance, and 2) the student’s 
overall satisfaction on reflective learning was at high level. (Mean = 4.49, S.D. = 0.63) 
 
Keywords 
 Gibbs’ reflective cycle model, Achievement, Satisfaction, General Education Program 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยฉบับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2560 – 2579 
ได้การก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่  21 โดยมีวัตถุประสงค์หลักสี่ประการ คือ ประการแรกเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประการที่สองเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง               
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ประการที่สามเพ่ือพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่ง   
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประการสุดท้ายเพ่ือน า
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ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ าภายในประเทศลดลง 
(Ministry of Education, 2017) 

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เป็นผู้ริเริ่มวางแนวคิดการสะท้อนคิด และในงานเขียนเรื่อง 
“How we think” ได้กล่าวถึง การสะท้อนคิดว่าเป็นกระบวนการระหว่างการจ า การระลึกถึงปัญหา 
และการแก้ปัญหา แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การระบุความส าคัญของปัญหา 
3) การตั้งสมมติฐาน 4) การให้เหตุผลของการตั้งสมมติฐาน และ 5) การทดสอบสมมติฐาน (John 
Dewey, 1933 cited in Wichainate, 2014) และนักวิชาการการศึกษาอีกหลายที่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนแบบสะท้อนคิด เนื่องจากเป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเองได้มากยิ่งขึ้น การเรียนรู้แบบสะท้อนคิด  เป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติหรือลงมือท า อันได้แก่ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็น
ฐาน (Active Learning)  ซึ่งเทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 (Panich, 2012) ดังนั้นการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดที่น ามาใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน สนับสนุนการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) สามารถพินิจพิเคราะห์ ตรึกตรอง โดย
พยายามเริ่มจากความสงสัย ตั้งค าถามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พยายามค้นหาค าตอบ หาเหตุผลและ
ข้อมูลอ้างอิงมาแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม โดยใช้กระบวนการคิดในมุมสะท้อน (Reflective Thinking) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและมีสมาธิ โดยเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้
ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน (Reflective Practice) สามารถแสดงออกได้ทั้งการพูดและ
การเขียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์แสวงหาค าตอบโดยใช้เหตุผล 
แก้ไขปัญหา น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (NaNakorn, 
Jamjuree, Junhavat & Boonprakob, 2016) และต่อมามีนักการศึกษาหลายท่านได้น าแนวคิดการ
เรียนรู้แบบสะท้อนคิดของจอห์นมาใช้ เช่นเดียวกับ รูปแบบวงจรการสะท้อนคิดของกิ๊บส์ (Gibbs, 
1998) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบรรยายสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เฉพาะจุดส าคัญของสถานการณ์ท่ีต้องการให้ผู้อ่ืนทราบ 
2. การแสดงความคิดเห็นหรือรู้สึกต่อสถานการณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดย           

การสะท้อนการคิดจากการสังเกตความรู้สึก และแสดงออกมาด้วยความซื่อสัตย์ 
3. การประเมินสถานการณ์โดยใช้ประสบการณ์ว่ามีความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบอย่างไร โดยมีผลต่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องท าอย่างไรกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีการอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น มี
การอ้างอิงและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

5. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ได้แก่ความรู้ทัศนคติหรือข้อคิด และวิธีแก้ไขปัญหาโดย
ใช้เหตุผลประกอบ หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้ าขึ้นอีก สามารถน าไปแก้ปัญหาและไม่ให้
เกิดปัญหาซ้ าแบบเดิมอีก 
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6. สะท้อนผลเพื่อวางแผนการน าไปประยุกต์ใช้หากเกิดสถานการณ์ซ้ ากับตนเองและผู้อ่ืน เป็น
วิ ธี การสะท้อนประสบการณ์  เผยแพร่ประสบการณ์ที่ เคยพบพร้อมบอกเหตุผลและวิ ธี                      
การแก้ปัญหาหรือแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบวงจรการสะท้อนคิดของกิ๊บส์ (Gibbs ‘Reflective Cycle) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Program) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหมวดที่จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน โดยบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 9 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
กิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st  Century 
Learning Skills) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติล่าสุดที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลดการสอนแบบบรรยาย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยบทเรียนออนไลน์ มุ่งเน้นผลิตภาพทางการเรียนเป็นชิ้นงาน รายงาน และโครงงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจวิธีการสะท้อนรูปแบบของกิ๊บส์มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เนื่องจาก         
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดเป็นรูปแบบการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่ วไปตามคุณลักษณะการเรียนรู้       
ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดพิจารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลในเนื้อหา
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หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรือข้อขัดแย้ง โดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตน เพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุและผล น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น   
ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1) วิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของก๊ิบส์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร  

2) นักศึกษาในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อ           
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของก๊ิบส์อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์กับ
วิธีปกติ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป…… 

2)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้
รูปแบบวงจรของก๊ิบส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้วงจรของกิ๊บส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษา การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 224 คน  จาก 6 หมู่เรียน 6 คณะ 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยา             
การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 68 คน ได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling technique)  
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน  
         เครื่องมือที่ใช้งานการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดรูปแบบวงจรของกิ๊บส์  
1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษา            

การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าวิธีการสะท้อนคิดรูปแบบวงจรกิ๊บส์มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  

1.2  วิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โดยวิเคราะห์การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดรูปแบบวงจรของก๊ิบส์ 

1.3  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดรูปแบบวงจรกิ๊บส์ น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จึงน าไปทดลองใช้จริง 

2. แบบทดสอบ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิธีการสะท้อนคิดตามรูปแบบวงจรของก๊ิบส์ 
2.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ในการสร้างข้อสอบที่ดีเ พ่ือให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์และศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ จ านวน 20 ข้อ  
2.2 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณารายข้อ จากนั้นน าผลการพิจารณามา

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 
เป็นต้นไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.83 แล้วน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ        
กลุ่มทดลอง แล้วน าผลไปหาคุณภาพของแบบสอบต่อไป 

2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ KR-20 ก าหนด
เกณฑ์ 0.00 - 0.80  ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 
0.89 จึงน าไปใช้งาน 

3. แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสะท้อนคิดโดยใช้ 
รูปแบบวงจรของก๊ิบส์ 

3.1  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธการสะท้อนคิดรูปแบบ
วงจรของก๊ิบส์ 

3.2  ก าหนดกรอบแนวความคิดและเนื้อหาของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ส าหรับน ามาสร้างแบบสอบถามลักษณะปลายปิด  

3.3  น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
และน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาค ได้             
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 จึงน าไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
         การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 2 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง อธิบายและท าข้อตกลงนักศึกษากลุ่มทดลอง เกี่ยวกับการเรียนด้วยวิธีการสะท้อน
คิดของก๊ิบส์ 6 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เฉพาะจุดส าคัญของสถานการณ์ที่ต้อง  
การให้ผู้อื่นทราบ 
 ขั้นที่ 2 การแสดงความคิดเห็นหรือรู้สึกต่อสถานการณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน โดยการสะท้อนการคิดจากการสังเกตความรู้สึก และแสดงออกมาด้วยความซื่อสัตย์ 
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ภาพที่ 2  นักศึกษาอธิบาย/บรรยายสถานการณ์โดยการแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
 
              ขั้นที่ 3 การประเมินสถานการณ์โดยใช้ประสบการณ์ว่ามีความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบอย่างไร โดยมีผลต่อตนเองและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ท าอย่างไรกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีการอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง… 
 

               
             
ภาพที่ 3  นักศึกษาช่วยกันประเมินสถานการณ์โดยใช้ประสบการณ์ที่เคยพบเจอมา 
 
             ขั้นที่ 4 วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้สถานการณ์ดี
ขึ้น มีการอ้างอิงและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 4 นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหา 
            ได้ในอนาคต 
 
                    ขั้นที่ 5 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ได้แก่ความรู้ทัศนคติหรือข้อคิด และ
วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบ หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้ าขึ้นอีก.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 นักศึกษาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ ได้แก่ความรู้ ข้อคิด ที่สามารถน าไป 
           แก้ปัญหาและไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าแบบเดิมอีก 
 
             ขั้นที่ 6 การสะท้อนผลเพ่ือวางแผนการน าไปประยุกต์ใช้หากเกิดสถานการณ์ซ้ ากับตนเอง
และผู้อ่ืน เป็นวิธีการสะท้อนประสบการณ์ เผยแพร่ประสบการณ์ที่เคยพบพร้อมบอกเหตุผลและวิธีการ
แก้ปัญหาหรือแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 6 นักศึกษาสะท้อนผลจากประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อบนโซเชียลมีเดียหน้าชั้นเรียน 
 
          2. เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันท าการวัดครั้งเดียว และให้นักศึกษาท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ แล้วน าผลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
           1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดย
ใช้รูปแบบวงจรของก๊ิบส์ กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ ใช้สถิติ t-test (independent samples) 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ
     วงจรของก๊ิบส์ กับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนเรียนแบบปกติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ n Mean S.D. ค่าเฉลี่ยผลต่าง t Sig. 
      กลุ่มทดลอง   33 17.39    2.66    

          1.32 2.463 .001* 
      กลุ่มควบคุม   35 13.68    2.13 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสะท้อน
คิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
17.39 และ กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.68 ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อทดสอบค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบ
วงจรของก๊ิบส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลอง         
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ ในรายวิชาภาษา 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (n=33) 

 

รายการประเมิน x                     S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา    
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรยีนรู ้ 4.33 0.79 มาก 
2. การออกแบบสอดคล้องกับการสะท้อนคิด 4.42 0.74 มาก 
3. รูปแบบการสะท้อนคิดสอดคลอ้งกับรายวิชา 4.32 0.76 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ และเทคนิคการสะท้อนคดิ 4.29 0.78 มาก 
5. การประเมินผลการสะท้อนคิด 4.31 0.80 มาก 
6. แนวทางการน าวิธีสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ 4.22 0.71 มาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้    
7. การบรรยาย 3.18 0.66 ปานกลาง 
8. การลงมือปฏิบตั ิ 4.78 0.84 มากที่สุด 
9. การอภิปรายกลุ่ม 4.47 0.72 มาก 
10. การน าเสนอ 4.39 0.68 มาก 
11. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4.49 0.81 มาก 
12. การจัดการความรู ้ 4.41 0.77 มาก 
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้    
13. มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.38 0.82 มาก 
14. มีความชัดเจน ถูกต้อง 4.70 0.75 มากที่สุด 
15. มีประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 4.34 0.71 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.49 0.63 มาก 

  

จากตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของก๊ิบส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x= 4.49, S.D. = 0.63) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการลงมือปฏิบัติ นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด (x= 

4.78, S.D. = 0.84) และหัวข้อการบรรยาย นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลาง (x= 3.18, S.D. = 0.66)   
  

อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยวิธีการสะท้อน
คิดโดยใช้รูปแบบวงจรของก๊ิบส์ กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าผลของการจัดการเรียนรู้วิธีการสะท้อนคิดนั้น เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้มี
การคิดอย่างมีกระบวนการและสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ได้   
ซึ่งสอดคล้องกับงานงานวิจัยของ Pianpeng and Koraneekid (2016)  ได้ศึกษาผลของการสะท้อน
คิดด้วยวีดิทัศน์ตามแนวคิดวงจรกิบส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระดับการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาครู โดยเปรียบเทียบผลของการสะท้อนคิดด้วยวีดิทัศน์ตามแนวคิดวงจรของกิ๊บส์ ในแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระดับการสะท้อนของนักศึกษาครูก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง 
และศึกษาความแตกต่างระหว่างผลของระดับการสะท้อนของนักศึกษาครูที่สะท้อนคิดด้วยวีดิทัศน์ตาม
แนวคิดวงจรกิบส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสะท้อนคิดด้วยวีดิทัศน์ตามแนวคิดวงจรของกิ๊บส์ในแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระดับการสะท้อนของนักศึกษาครูหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และระดับการสะท้อนของนักศึกษาครูที่สะท้อนคิดด้วยวีดีทัศน์ตาม
แนวคิดวงจรกิบส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ NaNakorn, Jamjuree, 
Junhavat & Boonprakob (2016) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้
ผ่านการสะท้อนคิดเพ่ือให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การย้อนกลับและรับรู้ความรู้สึก ขั้นตอนที่ 2 การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาข้อมูลและการวางแผน และขั้นตอนที่ 4 การเลือกแนวทางใหม่โดยใช้ค าถาม
จากผู้สอน ในการกระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกขั้นตอนแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
สะท้อนคิดเป็นตัวเชื่อมไปสู่การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ช่วยให้ผู้สอนได้เพ่ิมความเข้าใจถึงการ
รับรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้สอนตัดสินใจเลือกหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนแต่ละคน อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดยังต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนงานวิจัยต่างประเทศสอดคล้องกับ Fullana, Pallisera, 
Colomer, Peña & Burriel (2014 ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ เชิ งสะท้อนคิดจากการจ าลอง
สถานการณ์ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชีโรน่า ประเทศสเปน โดยท าการศึกษาวิธีการเรียนรู้เชิง
สะท้อนคิดจากการจ าลองสถานการณ์จริง และเปรียบเทียบกลุ่มนักศึกษาที่เรียนรู้เชิงสะท้อนคิดกับ
กลุ่มที่เรียนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้เชิงสะท้อนคิดของกิ๊บส์ท าให้นักศึกษามีความ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน อีกทั้งพบว่านักศึกษาที่เรียนรู้เชิงสะท้อนคิด สามารถสามารถแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ได้อย่างมีกระบวนการและรวดเร็วกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
          2. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้วงจร
ของกิ๊บส์ ในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จากการวิจัย
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดโดยใช้วงจรของกิ๊บส์  โดยรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
การจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษาได้น าเสนอ 
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อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการคิดวิเคราะห์จากวิธีการสะท้อนคิดจากกระบวนการต่าง ๆ     
ในการเรียนรู้ที่ท าให้พบสาเหตุ น ามาซึ่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ส่วนการพิจารณารายข้อพบว่าการลง
มือปฏิบัติ นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดนั้น เป็น
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ลงมือแก้ปัญหา  เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากเหตุการณ์ปัญหา
ตามรูปแบบวงจรของกิ๊บส์ (Gibbs, 1998) เมื่อลงมือปฏิบัติจะเห็นผลสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าต้อง
กลับไปแก้ไขส่วนไหน อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ าอีก ส่วนการบรรยายนักศึกษามีความพึง
พอใจปานกลาง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิด หากนักศึกษาฟังบรรยายเพียงอย่าง
เดียว การเรียนรู้ปัญหาเป็นเพียงมโนภาพ ไม่ได้เกิดประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pianpeng and Koraneekid (2016) ได้ศึกษาผลของการสะท้อนคิดด้วย
วีดิทัศน์ตามแนวคิดวงจรของกิ๊บส์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อระดับการสะท้อนคิดของ
นักศึกษาครู พบว่านักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดผ่านทางวิดีทัศน์
มากกว่าการบรรยายปกติในห้องเรียน เนื่องจากนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองและ
ระหว่างกลุ่มมากกว่ากว่าการเรียนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว และงานวิจัยของ Luebunthawatchai 
(2010) การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ เป็นการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้การคิดพินิจพิเคราะห์ ตรึกตรอง เริ่มจาก
มีความสงสัย ตั้งค าถาม พยายามค้นหาค าตอบ หาเหตุผลและข้อมูลอ้างอิงมาแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม โดยใช้กระบวนการคิดในมุมสะท้อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการคิดขั้นสูงที่ท าให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน สามารถแสดงออกได้ทั้งการพูดและการเขียน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์แสวงหาค าตอบโดยใช้เหตุผล แก้ไขปัญหา น าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดตามรูปแบบวงจรของกิ๊บส์  เป็นทักษะทาง

ปัญญาที่อาศัยกระบวนการเป็นขั้นตอน ให้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน ซึ่งไม่สามารถข้ามข้ันตอนใดได้ เพราะจะ
ท าให้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ไม่บรรลุผลส าเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

1.2 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดนั้น มุ่ งส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดอย่างมี
วิจารณญาณซึ่งเป็นการคิดขั้นสูง ดังนั้นผู้สอนจะต้องก าหนดประเด็นหรือการตั้งค าถามที่ช่วยกระตุ้นการ
คิด ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทักษะการสะท้อนคิด เพราะการก าหนดประเด็นค าถามที่ชัดเจน
และเรียงล าดับไปตามขั้นตอนของการสะท้อนคิดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เหตุและผลได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรจัดท าบทเรียนและกรณีตัวอย่างเรื่องอ่ืน ๆ ส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

สะท้อนคิดรูปแบบวงจรของก๊ิบร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพราะวิธีการคิด
ในรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงบวกให้แก่ผู้เรียน ให้มีความตระหนักรู้  รู้เท่าทันตนเอง 
น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
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2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดรูปแบบวงจรของกิ๊บส์ไปใช้จัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามความเหมาะสมของรายวิชานั้น ๆ เพ่ือส่งเสริม
การกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา

การชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพ่ือประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 36 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและ
รายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชา
หลักการออกแบบกราฟิก ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการรายวิชา
คู่ขนาน จ านวน 1 แผน (2) แบบประเมินชิ้นงานแบบคะแนนคะแนนรูบริค โดยพิจารณาในด้านทักษะ
การปฏิบัติ (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบว่า  (1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ
กระบวนการผลิตชิ้นงานโมเดล 3 มิติและการใส่พ้ืนผิวชิ้นงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้า
ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา   (2) ผลประเมินการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน พบว่า นักศึกษาได้ท าโครงงาน
ตามความสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ มีการบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับการ
ผลิตชิ้นงาน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงได้รับประสบการณ์และความรู้เพ่ิมขึ้นจากการค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ รวมทั้งมีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน ผลผลิต
ชิ้นงานมีระดับคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้น และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.11 คะแนน นักศึกษาร้อยละ 52.78 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยและ
รายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.47 นักศึกษาร้อยละ 63.89 มี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย (3) ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
 
ค าส าคัญ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  บูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study project based learning for integration 

parallel subject course work in bachelor’s degree students, 2) to evaluate project based 
learning for integration parallel subject course work in bachelor’s degree students, and 3) to 
study the students’ satisfaction by project based learning for integration parallel subject 
course work in bachelor’s degree students. The target group included 36 students with 
purposive sampling in 3D Sculpting Subject, 1st Semester 2560 Academic Year, Major 
Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The tools in this research were: 1) lesson plans in 3D Sculpting Subject 
and Graphic Design Principle Subject, 2) Rubric Score evaluate form in practical skills,                  
3) learning achievement score form, 4) Satisfaction Assessment Form.   The Statistic use in 
this research are percentage and mean. The research findings found that: 1) the result of 
project based learning for integration parallel subject course work include 7 steps which 
make students have an understanding the process of producing 3D modelling and texturing. 
Students can learn how to research and analyze information to Create self-knowledge. They 
also know the problems and obstacles in learning process and give solutions to problems. 
2) The evaluation result of project based learning found that students have done their 
projects according to their interests that can encourage learners to become interested in 
learning. Integration of courses corresponding work make student have self-learning ability, 
gaining more experience and knowledge from researching, as well as groups discussing and 
presenting works, also the score are increased. The average results of the 3D Sculpture 
subject learning achievement score were 65.11 points, 52.78% have higher score than 
average score and Graphic Design Principles subject, the average score was 68.47 points, 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

16 

63.89% had a higher score than the average score. 3) The satisfaction rating was at a high 
level. 
 
Keywords 
 Project Based Learning, Integration parallel subject course work 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ต้อง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตนาที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (Ministry of Education, 2008) การจัดการเรียนรู้ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน้นความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม แต่
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับตัวเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นผู้เรียนที่สอดคล้องเหมาะสมกับโลกแห่งอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะและศักยภาพในตัวเองที่
หลากหลายมากกว่าในอดีต เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสังคมยุคใหม่ การพัฒนานักศึกษาจ าเป็นต้องใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่มีการน าเนื้อหาจากหลากหลายรายวิชามาสนับสนุน และต้อง
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาสนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักคิดและแนวคิดในการพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ร่วมมือกันในการแสวงหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาด้วยการสร้างความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ 
หรือแสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือให้ก่อเกิดพลังในการปลูกฝังนักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มุ่งหวัง  
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ค านึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่มุ่งหวัง จึงได้ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการคิด ฝึกปฏิบัติ ที่มีการบูรณาการรายวิชาคู่ขนานหรือรายวิชาเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
และชิ้นงานปฏิบัติร่วมกัน เป็นลักษณะการบูรณาการรายวิชาให้ผู้เรียนได้มีการฝึกกระบวนการทาง
ปัญหาจากการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือ ประสมความรู้แนวคิด เทคนิคการพัฒนางานทางด้านแอนิ
เมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ที่มีคุณธรมมและจรรยาบรรณของนักแอนิเมชั่น   

จากการศึกษาเนื้อหาข้อมูลและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ จ านวน
หน่วยกิต (2-2-5) และรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก จ านวนหน่วยกิต (2-2-5) ของสาขาวิชาแอนิเมชั่น
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และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 
รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มีเนื้อหาวิชาที่ต้องน าความรู้รายวิชาหลักการออกแบบกราฟิกในส่วนการ
ออกแบบโมเดล การท าพ้ืนผิวชิ้นงาน การจัดองค์ประกอบศิลป์ มาใช้ในการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ 
เพ่ือให้มีความสมจริง แต่ปัญหาที่พบ คือ ผู้สอนทั้งสองรายวิชาไม่เคยมีโอกาสในการวิเคราะห์รายวิชาหรือ
วางแผนการสอนร่วมกัน ทั้งที่ค าอธิบายรายวิชาและเนื้อหาการสอนทั้งสองรายวิชานั้นสามารถน ามา
จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาส่วนการผลิตชิ้นงาน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีช่วยท าให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาในวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ ของนักศึกษาไปพร้อมกัน สอดคล้องกับ Chokwattana (2009) ได้กล่าวถึงการผลิตบัณฑิตเพ่ือ
สังคมไทยในเวทีโลก ว่าการเสริมสร้างทักษะคิดให้เกิดแก่ผู้เรียน จ าเป็นต้องสอดแทรกในกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการตั้งโจทย์ค าถาม เพ่ือให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบโดยการฝึกตอบในหลายลักษณะ รวมถึง
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว ท างานเป็นทีมได้ และมีความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลายวิธี  
วิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญสร้างบรรยากาศ ในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  มีสื่อหลากหลาย  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ ฝึกกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน ให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่เป็นปัญหาน่าสนใจตามความถนัดและ
สนใจ ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียด
รอบคอบเป็นระบบ รู้จักแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะในเรื่อง
การปฏิบัติที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท า คิดวางแผนด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางที่
ถูกต้อง (Office of the Education Council, 2007) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงเป็นกระบวน
เรียนรู้แบบบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ซึ่งมุ่งส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่วมกันวางแผน เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาโดยการศึกษา
ค้นคว้า ทดลองตามขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงงาน เมื่อปฏิบัติการเสร็จแล้วต้องได้องค์ความรู้ใหม่
และสามารถน าความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมได้ (Soonthonroj, 2008)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน
มีข้ันตอนกระบวนการอย่างไร 

2. การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีต่อผลการจัดการเรียนรู้  ผลผลิตชิ้นงานและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างไร  
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3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา
การชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและ

มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 149 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชาหลักการออกแบบกราฟฟิก 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 36 คน และใช้ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักการออกแบบ

กราฟิกและรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา
การรายวิชาคู่ขนาน จ านวน 1 แผน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นโน้มน้าวใจ  
ขั้นประสานความร่วมมือ  ขั้นใฝ่หาความรู้  ขั้นสรุปสิ่งที่พบ  ขั้นน าเสนอผลงาน  ขั้นประเมินผลงาน  
ได้มาโดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 (2) แบบประเมินชิ้นงาน
แบบคะแนนรูบริค โดยพิจารณาในด้านทักษะการปฏิบัติ ในส่วนการแบ่งวัตถุ การปรับเส้นการเรียงตัวของ
โพลิกอน (Re-topology) การท า UV การจัดองค์ประกอบศิลป์ การท าพ้ืนผิววัตถุ และการรวมพ้ืนผิววัสดุ
กับโมเดล มีคะแนนรวม 30 คะแนน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective 
congruence) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย เพ่ือวัดประเมินผลด้านความรู้ตามเนื้อหารายวิชา หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.73 
และความเที่ยงตรงโดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์(correlation coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) มี
ค่าเท่ากับ 0.84 (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80   
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการวัดผลคะแนนของผู้เรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ด าเนินการจัดการเรียนสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีการบูรณาการรายวิชาคู่ขนาน 
และจากการสังเกตระหว่างที่ผู้เรียนท างานกลุ่มร่วมกันนอกจากนี้ยังพิจารณาจากสาระ เนื้อหาต่าง ๆ ใน
โครงงานและการน าเสนอโครงงานของผู้เรียนโดยรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

3.1 ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ใน
รายวิชาหลักการออกแบบกราฟิกและรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ ด าเนินการสังเคราะห์  แนวคิดที่
ถูกพิจารณา คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2007) ขั้นการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่ง
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของ Pranit (2012) รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
พิจารณาความเหมาะสม ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม
ความพร้อม เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการพัฒนาชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจาก  
2 รายวิชา โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อมูลสรุปของกลุ่ม  2) ขั้นโน้มน้าวใจเป็น  ขั้นการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยผู้สอนต้องชักจูงผู้เรียนให้เห็นความส าคัญ ใฝ่รู้และพร้อมท า
โครงงานร่วมกัน ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอกิจกรรมร่วมด้วย 3) ขั้นประสานความร่วมมือ
เป็นการแบ่งกลุ่มในการหาความรู้ ร่วมกันวางแผนด าเนินกิจกรรม  ระดมความคิดและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาชิ้นงาน  4) ขั้นใฝ่หาความรู้เป็นขั้นการแสวงหาความรู้ ผู้สอนก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับผู้เรียนในการท ากิจกรรมและด าเนินการปฏิบัติหัวข้อโครงงานของผู้เรียน โดยขอ
ค าปรึกษาจากผู้สอนทั้ง 2 รายวิชา เป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น ผู้เรียนจดบันทึกปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหา 5) ขั้นเขียนสรุปโครงงานเป็นขั้นที่ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท า
กิจกรรม โดยผู้สอนทวนถามในการหาค าตอบจากผู้เรียนจากชิ้นงานที่มีการบูรณาการรายวิชาคู่ขนาน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจจากสิ่งที่สรุป 6) ขั้นน าเสนอผลงานเป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดให้
ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ตนเองค้นพบที่ได้จากการเรียนรู้และน าเสนอต่อบุคคลอ่ืนในวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง และ 7) ขั้นประเมินผลงานเป็นขั้นการวัดและประเมินผลของโครงงานตามสภาพจริง โดย
ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่ มทดลองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 18 คน  

3.2 ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชา
คู่ขนานในรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิกและรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและด าเนินการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 ประเด็น คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานและด้านผลผลิตชิ้นงานของนักศึกษา โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ตามวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis & McTaggart, 1988) มีข้ันตอน 4 ขั้น ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การวางแผนด าเนินการ (Plan: P)  เป็นขั้นการวางแผนการจัดท าโครงงาน 
โดยมีการให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านประติมากรรม 3 มิติและด้านการหลักออกแบบกราฟิก 
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รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงาน ร่วมกันท าวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหัวข้อที่จะท าโครงงาน
เพ่ือเป็นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจากนั้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 คนต่อกลุ่ม สามารถแบ่งได้
ทั้งหมด 12 กลุ่ม โดยก าหนดชิ้นงานเป็น 3 ชิ้นงานภายใต้โครงงาน 1 โครงงานเพ่ือวางแผนการจัดท า
โครงงานตามกรอบเวลาโดยแต่ละชิ้นงานให้ใช้ระยะเวลาพัฒนาชิ้นงาน 1 ชิ้น/4 สัปดาห์  ก าหนด
กรอบการบันทึกผลการปฏิบัติงานและแบบบันทึกผลการสังเกต  ก าหนดกรอบการประเมินผลงาน  
  ขั้นที่ 2  ปฏิบัติการ (Act: A)  ด าเนินการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการขึ้นโมเดล 3 มิติ 
และการท าพ้ืนผิว เป็นการน าความรู้ในรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชาการออกแบบกราฟิก
มาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา โดยจัดให้มีประชุมแบ่งหน้าที่ในการท างานค้นคว้าประเด็น
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้ น าข้อมูลการค้นคว้ามาวิเคราะห์ วิพากย์ร่วมกัน ถึงวิธีการออกแบบและ
พัฒนาโมเดล 3 มิติ และการออกแบบกราฟิกให้มีคุณภาพ ปรับปรุง แก้ไข และสรุปสิ่งที่เรียนรู้เป็น
ข้อมูลร่วมกัน จากนั้นด าเนินการพัฒนาชิ้นงานโมเดล 3 มิติและการใส่พ้ืนผิวให้สมบูรณ์ จากนั้นน า
ชิ้นงานไปทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือหาคุณภาพของผลงานด้วยแบบประเมินชิ้นงานแบบคะแนนรูบริค 
(Rubric Score) ปรับปรุง แก้ไขและน าเสนอผลงาน 
  ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe: O) ประเมินผลระหว่างและหลังการปฏิบัติการ 
เป็นการติดตามผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข  
โดยในระหว่างปฏิบัติงานนั้น ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ผู้วิจัยประเมินจาก
ความก้าวหน้าของผลงานตามขั้นตอนพัฒนาชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ประเมินจากการสังเกตว่าผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติการ เป็นการพิจารณาจากผลงาน เอกสาร คุณภาพ
ของผลงานและผลการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ( Reflect: R) คือ การน าผลการวิเคราะห์คะแนนจาก
คุณภาพของผลผลิตชิ้นงานที่บูรณาการรายวิชาคู่ขนานและคะแนนผลการเรียนรู้จากการสอบปลาย
ภาค น าไปสรุปผลการศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงการการจัดท าผลผลิตชิ้นงานโมเดล 3 มิติในชิ้นต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     3.3 ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการ
ชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว
ด าเนินการหาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ เป็น
ลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
 

ผลการวิจัย 
1.1  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นโน้มน้าวใจ  
ขั้นประสานความร่วมมือขั้นใฝ่หาความรู้ขั้นเขยีนสรุปโครงงาน ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นประเมินผล
งาน จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ส่งผลให้
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ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการพัฒนาชิ้นงานโมเดล 3 มิติพร้อมใส่พ้ืนผิวได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา  

1.2 ผลประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของกลุ่มตัวอย่าง 36 คน พบว่า  

1.2.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนาน นักศึกษาสามารผลิตผลงานได้กลุ่มละ 3 ชิ้น ผู้วิจัยได้ประเมินจากการสังเกต พบว่า 
นักศึกษาได้ท าโครงงานตามความสนใจ ตามขอบเขตที่ก าหนด รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจใฝ่รู้ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ผู้เรียนจึงได้รับประสบการณ์ตรง
และความรู้เพ่ิมข้ึนจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ
การรู้สารสนเทศด้วยตนเอง นักศึกษาได้มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
ส่งผลต่อความฝึกคิดของผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการที่มีการบูรณาการ
รายวิชาคู่ขนานท าให้ผู้เรียนลดชิ้นงานและลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน เพ่ือส่งเป็นชิ้นงานรายเทอมของ 
2 รายวิชาท าให้ผู้เรียนผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพขึ้น รวมถึงชิ้นงานที่มีการบูรณาการรายวิชาคู่ขนาน
ร่วมกันได้ด าเนินการตามวงจร PAOR ท าให้ผู้เรียนได้ทราบถึงข้อผิดพลาดของผลิตชิ้นงาน และมีการ
ปรับปรุงการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพดีขึ้น  

1.2.2 ผลผลิตชิ้นงานของนักศึกษา โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา
การชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน  เป็นการประเมินผลผลิตของชิ้นงาน ด้วยแบบประเมินชิ้นงานแบบ  
Rubric Score จากการประเมินชิ้นงาน 12 โครงงาน พบว่าชิ้นงานที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนน 20.75 คิด
เป็นร้อยละ 69.17  ชิ้นงานที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนน 23.50 คิดเป็นร้อยละ 78.33  และชิ้นงานที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน 26.50 คิดเป็นร้อยละ 88.33  และเมื่อพิจารณาถึงระดับคะแนนพัฒนาการ พบว่า 
ระดับคะแนนพัฒนาการ (X2-X1) คิดเป็นร้อยละ 9.17 ระดับคะแนนพัฒนาการ (X3-X2) คิดเป็น 
ร้อยละ 10.00 และระดับคะแนนพัฒนาการ (X3-X1) คิดเป็นร้อยละ 19.17 แสดงตามตารางท่ี 1 และ
ภาพแผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับคะแนนพัฒนาการ แสดงตามภาพประกอบที่ 1 
 

 

ตารางที่ 1 ผลประเมินชิ้นงานของนักศึกษา โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการ
ชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานและระดับคะแนนพัฒนาการของชิ้นงาน (n=36) 

 

กลุ่มที่ 
คะแนนชิ้นงาน ระดับคะแนนพัฒนาการ 

(X1)  (X2)  (X3)  (X2-X1)  (X3-X2)  (X3-X1) 
1 24.00 

(80.00%) 
26.00 

(86.67%) 
28.00 

(93.33%) 
2 

(6.67%) 
2 

(6.67%) 
4 

(13.33%) 
2 21.00 

(70.00%) 
23.00 

(76.67%) 
28.00 

(93.33%) 
2 

(6.67%) 
5 

(16.67%) 
7 

(23.33%) 
3 16.00 

(53.33%) 
20.00 

(66.67%) 
25.00 

(83.33%) 
4 

(13.33%) 
5 

(16.67%) 
9 

(30.00%) 
4 19.00 

(63.33%) 
22.00 

(73.33%) 
24.00 

(80.00%) 
3 

(10.00%) 
4 

(6.67%) 
5 

(16.67%) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

กลุ่มที่ 
คะแนนชิ้นงาน ระดับคะแนนพัฒนาการ 

(X1)  (X2)  (X3)  (X2-X1)  (X3-X2)  (X3-X1) 
5 23.00 

(76.67%) 
26.00 

(86.67%) 
27.00 

(90.00%) 
3 

(10.00%) 
1 

(3.33%) 
4 

(13.33%) 
6 20.00 

(66.67%) 
23.00 

(76.67%) 
27.00 

(90.00%) 
3 

(10.00%) 
4 

(13.33%) 
7 

(23.33%) 
7 22.00 

(73.33%) 
25.00 

(83.33%) 
26.00 

(86.67%) 
3 

(10.00%) 
1 

(3.33%) 
4 

(13.33%) 
8 21.00 

(70.00%) 
23.00 

(76.67%) 
27.00 

(90.00%) 
2 

(6.67%) 
4 

(13.33%) 
6 

(20.00%) 
9 13.00 

(43.33%) 
17.00 

(56.67%) 
20.00 

(66.67%) 
4 

(13.33%) 
3 

(10.00%) 
7 

(23.33%) 
10 21.00 

(70.00%) 
24.00 

(80.00%) 
27.00 

(90.00%) 
3 

(10.00%) 
3 

(10.00%) 
6 

(20.00%) 
11 21.00 

(70.00%) 
24.00 

(80.00%) 
25.00 

(83.33%) 
3 

(10.00%) 
3 

(3.33%) 
4 

(13.33%) 
12 14.00 

(46.67%) 
17.00 

(56.67%) 
19.00 

(63.33%) 
3 

(10.00%) 
2 

(6.67%) 
5 

(16.67%) 
รวม 19.58 

(69.17%) 
22.50 

(78.33%) 
25.50 

(88.33%) 
22 

(9.72%) 
24 

(9.17%) 
46 

(18.89%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิระดับพัฒนการของชิ้นงาน 
 

1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผล
การเรียนสูงสุดรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ  82 คะแนน คะแนนต่ าสุด 31 คะแนน  โดยมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 65.11  และรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก มีคะแนนผลการเรียนสูงสุด 88 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 36  โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 68.47 คะแนน  ในรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 และรายวิชาหลักการออกแบบ
กราฟิก มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับพัฒนาการ 
(X2-X1 = 22 (9.17%))…

ระดับพัฒนาการ 
(X3-X2 = 24(9.72%))
26%

ระดับพัฒนาการ 
(X3-X1 = 46 (18.89%))

50%



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน (n= 36) 

 
 

ระดับผลการ
เรียนรู้ 

 
ช่วงคะแนน 

รายวิชา 
ประติมากรรม 3 มิติ 

รายวิชา 
หลักการออกแบบกราฟฟิก 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
A 80-100 2 5.55 8 22.22 
B+ 75-79 5 13.89 8 22.22 
B 70-74 10 27.78 7 19.44 
C+ 65-69 6 16.67 3 8.33 
C 60-64 7 19.44 3 8.33 
D+ 55-59 2 5.55 1 2.78 
D 50-54 2 5.55 3 8.33 
E 0-49 2 5.55 3 8.33 

รวม  36 100.00 36 100.00 
 
1.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน

รายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.26, 
S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ ในระดับมาก (�̅�= 4.32, 
S.D. = 0.70) ด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.22, S.D. = 0.77) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่
ในระดับมาก (�̅�= 4.27, S.D. = 0.69) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือ
บูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=36) 

 
รายการ �̅� S.D. ระดับ 

ด้านการจัดการเรยีนรู้ 
1.บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 4.21 0.72 มาก 
2. บรรยากาศของการเรียนท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.29 0.75 มาก 
3. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมได้อิสระ 4.33 0.70 มาก 
4. บรรยากาศของการเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่หลากหลาย 4.46 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.32 0.70 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาบูรณาการรายวิชาคู่ขนาน 4.42 0.58 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.17 0.82 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.25 0.79 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.17 0.82 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.25 0.79 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเขา้ใจในเนื้อหามากขึ้น 4.13 0.85 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.17 0.76 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.22 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 
12. การจัดการเรียนรู้ท าให้เขา้ใจเนื้อหาทั้งสองรายวิชาได้ง่าย 4.08 0.58 มาก 
13. การจัดการเรียนรู้ท าใหจ้ าเนื้อหาทั้งสองรายวิชาได้นาน 4.33 0.70 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้  ความเขา้ใจด้วยตนเองได้ 4.38 0.65 มาก 
15. การจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนน าวธิกีารเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.08 0.78 มาก 
16. การจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.33 0.70 มาก 
17. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.25 0.79 มาก 
18. การจัดการเรียนรู้ท าให้เขา้ใจและรูจ้ักเพื่อนมากขึ้น 4.21 0.78 มาก 
19. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.38 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.27 0.69 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.72 มาก 

 
อภิปรายผล 

2.1  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นโน้มน้าวใจ 
ขั้นประสานความร่วมมือ  ขั้นใฝ่หาความรู้  ขั้นเขียนสรุปโครงงาน  ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้น
ประเมินผลงาน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการผลิตชิ้นงานโมเดล 3 มิติและการใส่พ้ืน
ผิวชิ้นงาน  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองสอดคล้องกับ Ditjalean & Tananchaibud (2014) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานท า
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากความสนใจของตนเองแล้ว น ากลับมารวมกลุ่มกับเพ่ือนร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา การ
ใช้เหตุผล การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึ กทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้เรียนสามารถคิด มีความสุขในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ รู้จักที่จะลองผิดลอง
ถูกได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Art-In (2011) กล่าวว่าเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ท ากิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ท า
ให้ได้ผลงานตามความสนใจ รวมทั้งผู้เรียนได้ท างานเป็นทีม แก้ปัญหาสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ 
Soonthonroj (2008) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการศึกษา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถหาค าตอบจากองค์
ความรู้ที่ได้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รวมทั้งผลิตชิ้นงานที่มีการบรูณาการรายวิชาคู่ขนาน คือ 
รายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชาการออกแบบกราฟิก ที่ผู้สอนไม่ใช่เพียงผู้ถ่ายทอดความรู้เท่านั้น 
แต่เป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน านักศึกษาเมื่อเกิดปัญหา เปิดโอกาสในให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการผลิตชิ้นงาน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขและสนุกในการผลิตชิ้นงาน 

2.2 ผลประเมินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชา
คู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของกลุ่มตัวอย่าง 36 คน พบว่า 

2.2.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงาน
รายวิชาคู่ขนาน นักศึกษาสามารผลิตผลงานได้กลุ่มละ 3 ชิ้น พบว่า นักศึกษาได้ท าโครงงานตามความ
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สนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ มีการบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับการผลิตชิ้นงาน 
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงได้รับประสบการณ์และความรู้เพ่ิมขึ้นจากการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งสืบค้นต่าง ๆ รวมทั้งมีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน ส่งผลต่อความฝึก
คิดของผู้ เรียนซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผู้ เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ  Dachakub, 
Yindeesuk & Meesri (2008) อธิบายว่าวิธีการเรียนรู้ที่ เน้นการท าโครงงาน (Project-based 
learning) หรือวิธีการสอนโครงงาน เป็นการพัฒนากระบวนการคิด เรียกว่า การสอนคิดด้วยโครงงาน 
ซึ่งต้องเน้นให้ผู้เรียนสร้างความหมายเอง สร้างค าอธิบายเองหรือสร้างความรู้ใหม่เอง อันจะช่วยท าให้
ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และทักษะ การขยายผลความรู้ด้วยการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานผ่านโครงงาน เป็น
หลักฐานหรือร่องรอยอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนเป็นอย่างไร ผล
จากการวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน 
ที่นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการผลิตชิ้นงานโมเดล 3 มิติและการใส่พ้ืนผิว เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนทฤษฎี  แต่เป็นการสอนกระบวนการที่ให้ผู้ เรียนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง มีการอภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน ส่งผลต่อความฝึกคิดของผู้เรียน
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ Dachakub, Yindeesuk & Meesri  
(2008)  กล่าวว่า การท าโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้คิด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเป็นล าดับ 
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้สร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วนตนเอง  นอกจากนี้การสร้าง
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระโดยมี
ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดของตนเอง  รวมทั้งการที่มีการบูรณาการ
รายวิชาคู่ขนานท าให้ผู้เรียนลดชิ้นงานและลดเวลาในการผลิตชิ้นงาน  

2.2.2 ผลผลิตชิ้นงานของนักศึกษา โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา
การชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน  เป็นการประเมินผลผลิตของชิ้นงาน ด้วยแบบประเมินชิ้นงานแบบ Rubric 
Score  โดยพิจารณาในด้านทักษะการปฏิบัติ ในส่วนการแบ่งวัตถุ การปรับเส้นการเรียงตัวของโพลิกอน  
(Re-topology) การท า UV  การจัดองค์ประกอบศิลป์ การท าพ้ืนผิววัตถุ และการรวมพ้ืนผิววัสดุกับโมเดล 
จากการประเมินชิ้นงาน 8 โครงงาน พบว่าคะแนนชิ้นงานมีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มและระดับคะแนน
พัฒนาการของแต่ละกลุ่มมีระดับคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากการประเมินชิ้นงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Nitiswarapakrun, Piruntananon & Chimlowlap (2014) ได้ศึกษาประเมินการใช้รูปแบบรายวิชา
คู่ขนาน พบว่านักศึกษาทุกคนมีชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก นักศึกษามีพัฒนาการการท างานแต่ละชิ้นงาน
เพ่ิมขึ้นมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่านักศึกษามีพัฒนาในการท างานแต่ละชิ้น ทั้งนี้
ผลประเมินชิ้นงานของนักศึกษาทีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นเพราะการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
แบบโครงงานเป็นฐาน และด าเนินการตามวงจร PAOR ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ผลงานของ
โครงงานที่ผลิตจึงมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 

2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน  เป็นการประเมินผลความรู้ความ
เข้าในรายวิชาประติมากรรม 3 มิติและรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มีเท่ากับ 65.11 คะแนน นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
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เฉลี่ย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนรู้
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนรายวิชาหลักการ
ออกแบบกราฟิก พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.47 คะแนน  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89 ของกลุ่มตัวอย่าง และมีนักศึกษาที่มีระดับผลการ
เรียนรู้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของกลุ่มตัวอย่าง  สอดคล้องกับ 

Nitiswarapakrun, Piruntananon & Chimlowlap (2014) ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เรียนรูปแบบรายวิชาคู่ขนาน พบว่า
สูงว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ส่วนการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นโครงงานเป็นฐานสอดคล้อง
กั บ  Kwankaw, Wanitwasin, & Siripipattanakun  (2016 )  Sanapra & Sum-Ang Rattipron 
(2016) Art-In (2011) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีจ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
 2.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพ่ือบูรณา
การชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.26, S.D. = 0.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศของการเรียนท าให้ผู้เรียนเกิด
การคิดที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.46, S.D. = 0.66)  มีความพึงพอใจสูงสุด  ล าดับถัดมา คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาบูรณาการรายวิชาคู่ขนาน  อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.42, 
S.D. = 0.58)  รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้  อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.38, S.D. = 0.65) และกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.38, S.D. = 0.58)  สอดคล้องกับ Guzdial (1998) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐานท าให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสืบสวนส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ท าการ
อภิปรายความรู้ร่วมกันในกลุ่มและน าเสนอผลงาน นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระโดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า ผู้เรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน รวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (Krajcovicova & Capay, 2012) และสอดคล้องกับ 
Tarkunsalit (2008) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละ
คนให้ได้รับการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่อย่าง แท้จริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ได้เรียนวิธีการเรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้  อันจะ
น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด จะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้และพัฒนา
งานในหลายด้านด้วยกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ผู้สอนควรมีบทบาทมากกว่าการถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ควบคุม 

ก ากับ ดูแลและติดตามผู้เรียนในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จ
และได้คุณลักษณะของผู้เรียนในอุดมคติ 
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1.2 การประเมินชิ้นงานมีการแจ้งผลประเมินให้นักศึกษาทราบทั้งในแง่ดีและบกพร่อง 
เพ่ือให้นักศึกษาน าไปรับปรุง รวมทั้งให้ก าลังใจและชมเชย รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานต้อง
ชัดเจน เป็นระบบ ครบรอบด้าน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาและนักศึกษา 

1.3 อาจารย์ผู้สอนทั้งสองรายวิชาต้องมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนานใน
รายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน และศึกษาผลที่เกิดจากแรงจูงใจ ความคงทนในการเรียน หรือเจตคติใน
การเรียน เพ่ือให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน โดยวิธีจับสลากตามล าดับ ดังนี้ จับสลากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จากนั้นจับสลากเลือกโรงเรียนได้โรงเรียนวัดพืชนิมิต  และจับสลาก
เลือกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 
คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ค่าความเชื่อมั่นมีค่า  เท่ากับ .87 แบบทดสอบวัดทักษะการ
พูดของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรม ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .89 และแบบวัดความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest –Posttest design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test 
แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดย
ใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ทั้งหมด 
จ านวน 5 เรื่อง เพ่ือวัดด้านการพูดค าศัพท์  ด้านการพูดเป็นประโยค และ ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
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โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 12.30-12.45 น. จ านวน 15 ครั้ง จากผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีประสิทธิภาพ  (E1 / E2) เท่ากับ 76.48/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  2) ผลของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานหลังจัดกิจกรรม          
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และ 3) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก (�̅�= 2.90 
และ S.D.= 0.37) 
 
ค าส าคัญ 
 การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ทักษะการพูด และเด็กปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) examine the efficiency of storytelling activities through 
the large story books which the efficiency was 80/80,  2)  compare speaking skills of 
early childhood using storytelling, and 3) study the satisfaction of storytelling activities 
by using a large story book of preschool children. The samples used in this research 
are multi-step random sampling. By lottery method in the following lottery, select 
educational area, Pathumthani Primary Educational Service Area Office then pick the 
lottery, choose the school, Wat Nimit School lottery, select the kindergarten class 3 
age range 5-6 years, number 1 classroom, can sample groups of 25 people to be a 
sample group. Tools used in this research. The storytelling activities were organized by 
using a large story book with the consistency index (IOC) between 0.67-1.00. Test for 
speaking skills of young children before and after activities the confidence value is 
equal to .87. Test for speaking skills of young children before and after activities the 
confidence value is equal to .87 and the satisfaction measure for organizing storytelling 
activities using a large story book of preschool children. Research design was one-group 
pretest-posttest design. Data were analyzed by using dependent Samples t-test. 
 The research result were summarized as follows 1)  Storytelling activities using 
5 large stories books. To measure vocabulary in speech and sentence in the story by 
organizing activities every Wednesday at 12.30-12.45 pm for 15 times. Based on the 
results of the storytelling activities using the big story book with efficiency (E1/E2) equal 
to 76.48 / 83.00 which meets the criteria. 2)  Early childhood speaking skills after 
learning through storytelling activities was higher than before learning through 
storytelling activities at the .05 level of significance,  and 3)  Early childhood children 
are satisfied with storytelling activities through large children's story books at the high 
level (�̅�= 2.90 and S.D. = 0.37). 
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Keywords 
 Story telling activities through a large story book, speaking skills and Early 
Childhood 
 
ความส าคัญของปัญหา 
            สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุด
เกิดข้ึนใหม่ ๆ ตาม ยุคสมัย เด็กและครอบครัวจ าเป็นต้องข้ามผ่านวันเวลาที่ผันเปลี่ยน และยืนหยัดอยู่
ให้ได้ในสังคมสมัยใหม่ บ่มฟักคุณลักษณะที่พึงมีอย่างเหมาะสม ให้กับทรัพยากรมนุษย์ของวันนี้และ
อนาคตข้างหน้า ให้สมบูรณ์แบบอย่างเต็มก าลังเมื่อห้วงเวลาของศตวรรษที่ 21 คืบคลานเข้ามานับกว่า
ทศวรรษแล้ว สังคมโลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และเป็นโจทย์ส าคัญของสังคมว่า จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร ตั้งแต่วัยเริ่มต้น ให้มีพ้ืนฐานที่ดีมั่นคง สามารถเติบโตและอยู่รอดได้
อย่างมีคุณภาพในอนาคต (Rotkhlai, n.d.) ซึ่งทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x7Cs 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), 
(W) writing (เขียนได้) และ (A) Arithmetic (คิดเลขเป็น) 7Cs ได้แก่ Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  Creativity & 
innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  Collaboration, teamwork & leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)  Communications, information & 
media literacy (ทักษะด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร)  Career & learning skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (Panich, 2012) โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร เป็นทักษะที่
ส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 ดังที่ พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทาน ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เนื่องในโอกาสการ
จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรก  “การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนา
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งใน
สมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ย่อมมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ
ประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันด าเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง ส าคัญ
ที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้ว
พิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอ
สมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพ่ือให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และ
สามารถอ านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์แท้จริง” (Singsawat, 2008) ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ ที่จะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันเป็น
ปกติสุข เพราะ “การสื่อสาร” เป็น “กระบวนการ ถ่ายทอด “สาร” จาก “ผู้ส่งสาร” ไปยัง “ผู้รับ
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สาร” ด้วย “สื่อ” ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือภาษา ท่าทาง สัญลักษณ์ ฯลฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  (Rotkhlai, n.d.) ดังนั้นการสื่อสาร
จึงมีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย เปนอย่างมากเนื่องจากเด็กปฐมวัยตองใชการสื่อสารในการเรียนรู
สิ่งใหม ๆ และการติดตอสื่อสาร กับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อใชเปนการสื่อสารใหผูอ่ืนทราบถึง   ความรู้เด็กจะ
เรียนรูภาษาตามล าดับขั้นพัฒนาการเริ่มจากความคุนเคยจากการไดยินไดฟง การพูดคุยสนทนา ท าให
พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม  เด็กเริ่มเรียนจากภาษางาย ๆ เรียนรูการใชค าศัพทดวยการใช
ประโยค ครูสอนภาษา คนแรกของเด็ก คือ พอแมเสียงแรกท่ีเด็กไดยินไดฟงคือเสียงจากพอแมการโต
ตอบของพอแมท าใหเด็กเรียนรูภาษา การพูดและสนทนากับเด็ก คือ การสรางเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาใหกับเด็กปฐมวัย (Tantipalajiva, 2004) ดังนั้นภาษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการคิด ซึ่งจะน าไปสู่พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขั้นสูง ภาษา
เป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร ทั้งในการแสดงออกถึงความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด และข่าวสาร 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ โดยเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดที่
เป็นนามธรรมได้  การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง (Niamhom, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ  การสื่อสารด้านการพูดเปนทักษะ 
ทางภาษาท่ีส าคัญ โดยจะแทรกอยูในชีวิตประจ าวันของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกหนวยงานดังนั้นผู
ใหญ จึงควรตระหนักและใหความส าคัญกับการพูดไมนอยไปกวา ทักษะดานอ่ืน ๆ เพราะการพูดเป
นทั้งศาสตรและศิลป มีหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ที่สามารถสอน ได และสามารถเรียนรูไดและฝ
กฝนได เชนเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ  ที่ไมไดติดตัวมาแตก าเนิดและไมใช สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เพราะฉะนั้นมนุษยจึงจ าเปนตองมีการเรียนรู มีการฝกฝนและสงเสริมการพูดอยางถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพตั้งแตยังเยาววัยซึ่งเพียเจต (Piaget) กลาววา เด็กที่อายุ 2-7 ป  (Preoperational 
Thought) เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด รวมทั้งทาทางที่สื่อความหมายและ เรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี
และเด็กในวัยนี้จะใชภาษาพูดมากขึ้น  การพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยเปน กระบวนการที่
เกิดขึ้นตอเนื่องในขณะเดียวกันพัฒนาการทางการพูดก็มีความแตกตางกันในแตละคน ขึ้นอยูกับปจจัย
ในตัวเด็ก (Thambowon,  2007) เนื่องจากการเรียนรูภาษาเปนสิ่งส าคัญ การเรียนรูภาษาประกอบด
วยทักษะหลายดาน ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง  5 
ประสาท สวนที่ส าคัญท่ีเด็กใชในการเรียนรูภาษาคือการพูด ดังนั้นการพูดจึงเปนทักษะของพัฒนาการ
ทางภาษาในเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับ Naeobut & Rangsibowonkun (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพ้ืนบ้าน” ดังที่ 
Phinyoanantaphong (2006) กล่าวว่า การสงเสริมทักษะทางดานการพูดนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ไดแก การเลานิทาน การเลน บทบาทสมมุติการสนทนาอภิปราย ซึ่งการเล่านิทานเป็นรูปแบบของ
นันทนาการอย่างง่าย ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถน าผู้ ฟังเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ 
สนุกสนาน นิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สงสัยและหาค าตอบยังไม่ได้ หรืออธิบาย
ถึงการเกิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรมให้คติข้อคิดสอนใจ ในการด าเนินชีวิต ผู้ฟังจะ
ได้รับประโยชน์จากนิทาน ตามจุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Silakon, 
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2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสามารถทาง    การพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบหุ่น”   
         รูปแบบการเล่านิทานที่นิยมใช้กันเสมอ ๆ ส าหรับเด็กเล็ก คือ การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เล่าจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานที่ส าคัญ เพราะสามารถท า
ให้เด็กสนุก และตื่นตาไปกับนิทานที่เล่าได้เป็นอย่างดี สร้างความสนใจให้แก่เด็กมากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ 
(Tantipalajiva, 2004) ซึ่งหนังสือนิทานถือเป็น อุปกรณ์การเล่าที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะและ
เน้นการเรียนรู้ เด็กได้ทบทวนความจ า ได้แสดงออกตามความสามารถ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดการ
ค้นพบ และมีความสุขสนานขณะท ากิจกรรม (Suphapholsiri, 2008) ซึ่งการจัดท าหนังสือนิทานเล
มใหญชวยสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง ในการใชการสื่อสารโดยอาศัยเทคนิคการสราง
หนังสือเลมใหญไดแกการสนทนาพูดคุย เลาเรื่องราวประสบการณ การเขียนเรื่องลงบนกระดาษแผ
นใหญรวมกันระหวางครูกับเด็ก การท าซ้ าย้ า ทบทวนเรื่องราว ตลอดจนการใช้กล ามเนื้อมือและ
สายตาใหประสานสัมพนัธ์กัน โดยการฉีก ปะ ตัด ลอกรูปภาพ เพ่ือจะน าไปสู่การคนพบตนเอง การฝึก
ทักษะ การแกปญหา การปรับตัวและความพรอมในการเรียนตอไป (Traiphu, 2013) โดยการจัด
กิจกรรมการจัดท าหนังสือเลมใหญ จะช่วยสงเสริมใหเด็กพัฒนาทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารดาน
การฟง พูด อาน เขียน มีความเชื่อมั่นใน การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Saiwan, 2009) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Traiphu (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดท าหนังสือเลมใหญ โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา กรุงเทพมหานคร” เป็นกิจกรรมที่ส าคัญใน
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย   
            จากความเป็นมาและความส าคัญของการส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่  21” ผลจากกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จะช่วยส่งเสริมทักษะการพูดให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ร่วมกัน
ส่งเสริมทักษะการพูดให้แก่ลูกหลานได้ใช้ทักษะการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่เป็นอย่างไร   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
            2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมการเล่า 
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
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            3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จากต ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัย เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ทางการวิจัย ดังเสนอในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประเด็นที่ศึกษา ประเด็นหลัก 
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดย

ใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เรื่อง 
ทักษะการพูดส าหรับ          
เด็กปฐมวัย 

1. ด้านการพูดค าศัพท ์
 
 
 
 

คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

2. ด้านการพูดเป็นประโยค 
 
 
 
 

คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

3. ด้านการพูดเป็นเรื่องราว คะ ค่ะ นะคะ 
หนูด าข ากลิ้ง 
ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 
หมูเทาเหงาจัง 
อ๊ิกคิวหิวไข่ 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชาย - หญิง ที่มีอายุ 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษา

อยู่ระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 90 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 
              2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random sampling) โดยวิธีจับสลากตามล าดับ ดังนี้  
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         ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยจับสลากเลือกเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ได้เขต 1 

        ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยจับสลากเลือกโรงเรียนจากเขตในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีโดยเลือกมา 1 โรงเรียน ได้โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี 
       ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจับสลากเลือกห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน และจับสลากเลือกเด็ก
ปฐมวัย ชาย - หญิง ระดับชั้นอนุบาล 3  ช่วงอายุ 5-6 ปี จ านวน 25 คน เพ่ือน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
        3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ แบบทดสอบวัดทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย และแบบวัดความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือมีลักษณะและโครงสร้าง ประกอบด้วย  
                     3.1.1 หนังสือนิทานเล่มใหญ่จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ คะ ค่ะ นะคะ  หนูด าข ากลิ้งใบ
หม่อนมีหมอนใหม่  หมูเทาเหงาจัง และอ๊ิกดคิวหิวไข่ โดยตรวจสอบความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึ่ง
ผลคะแนนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก และผลตรวจสอบความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนิทานทั้ง 5 เรื่อง
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                             ขั้นน า ครูน าเด็กเข้าสู่กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
โดยการร้องเพลงร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจและมีความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
                             ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูเปิดหนังสือนิทานเล่มใหญ่ทีละหน้าเด็กดู เมื่อดูจบเล่ม
จะตามด้วยกิจกรรมหลังการเล่านิทาน ดังนี้ 

           1. ครูเปดโอกาสใหเด็กบอกชื่อภาพประกอบในหนังสือนิทานเล่มใหญ่วาสื่อ
ถึงอะไรบ้าง เด็กเห็นอะไรในภาพ มีใครก าลังท าอะไร ที่ไหน อยางไร 

                   2. ครูเล่านิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ 
                             3. ครูเปดโอกาสให้เด็กทีละคน ออกมาพูดทั้งพูดค าศัพท์จากรูปภาพในนิทาน  
พูดเปนประโยคจากรูปภาพในนิทาน และพูดเปนเรื่องราวจากรูปภาพในนิทาน เกี่ยวกับเนื้อเรื่องใน
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จากนั้นครูบันทึกสิ่งที่เด็กพูด 
                           ขั้นสรุป ให้เด็ก ๆ ร่วมกับสรุปเรื่องราวที่ได้ฟังนิทานจากหนังสือนิทานเล่มใหญ่   

          3.1.2 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นแบบบันทึกค าตอบ 
ลักษณะแบบทดสอบโดยมีค าถามเป็นรูปภาพ โดยก าหนดให้ จ านวน 2 ชุด  ดังนี้ 

                    3.1.2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัด
กิจกรรม มีจ านวน 5 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยจะอ่านค าสั่งของแต่ละข้อให้เด็กฟัง 
แล้วให้เด็กสังเกตค าถามจากรูปภาพจากนั้นให้เด็กตอบค าถาม แล้วผู้วิจัยจดบันทึกค าตอบของเด็กลง
ในแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นมีค่า
เท่ากับ .89  

                     3.1.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกิจกรรม 
จ านวน 8 ข้อ 8 คะแนน เป็นแบบบันทึกค าตอบ ลักษณะแบบทดสอบโดยมีค าถามเป็นรูปภาพ ผู้วิจัย
จะอ่านค าสั่งของแต่ละข้อให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กสังเกตค าถามจากรูปภาพจากนั้นให้เด็กตอบค าถาม 
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แล้วผู้วิจัยจดบันทึกค าตอบของเด็กลงในแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00  และค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .87 
                   3.1.3 แบบวัดความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จ านวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scales) ลักษณะ
แบบวัดความพึงพอใจจะเป็นรูปภาพใบหน้า 3 ระดับ ได้แก่ รูปภาพใบหน้ายิ้ม หมายถึง มีความ 
พึงพอใจมาก รูปภาพใบหน้าปกติ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง และรูปภาพใบหน้าบึ้ง หมายถึง 
ไม่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจน้อย โดยเด็กจะสังเกตหนังสือนิทานเล่มใหญ่แต่ละเล่มหลังจากที่จัด
กิจกรรมการเล่านิทาน แล้วถ้าเด็กพึงพอใจอย่างไรให้ระบายสีลงรูปภาพใบหน้าที่ต้องการเพียงรูป
เดียว   
         ซึ่งในการสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวัดทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ในการวิจัย 
ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ศึกษา โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (ข้อ) 

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 
-ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

4 ข้อ 
2 ข้อ 
2 ข้อ 

รวมทั้งหมด 8  ข้อ 
แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรม 
1. นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ 

-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

2. นิทานเรื่อง หนูด าข ากลิ้ง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (ข้อ) 

แบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรม 
3. นิทานเรื่อง ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 

-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

4. นิทานเรื่อง หมูเทาเหงาจัง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

5. นิทานเรื่อง อ๊ิกคิวซัง 
-ด้านการพูดค าศัพท ์
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
2 ข้อ 
2 ข้อ 
1 ข้อ 

รวมทั้งหมด 25 ข้อ 
 

ระดับคะแนนของทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
1. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดค าศัพท์ ดังนี้ 

       คะแนน 0 หมายถึง ตอบไม่ได้ หรือ ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ และเกินเวลาที่ก าหนด 
      คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกต้อง และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
2. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดเป็นประโยค ดังนี้ 

       คะแนน 0 หมายถึง ตอบไม่ได้ หรือ ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ หรือตอบไม่ครบประโยค และ 
                                         เกินเวลาที่ก าหนด 

       คะแนน 1 หมายถึง ตอบถูกต้อง ตอบประโยคครบถ้วน และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
3. เกณฑ์ในการให้คะแนนการพูดค าศัพท์ ดังนี้ 

        คะแนน 0 หมายถึง พูดเป็นเรื่องราวไม่ครบขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง  
         (จุดเริ่มต้นของเรื่อง  ด าเนินกลางเนื้อเรื่อง และจุดจบของเรื่อง  
          เนื้อเรื่องในนิทาน) และเกินเวลาที่ก าหนด 

       คะแนน 1 หมายถึง พูดเป็นเรื่องราวมีจุดเริ่มต้นของเรื่อง  ด าเนินกลางเนื้อเรื่อง และ   
                              จุดจบของของเรื่องในนิทานครบถ้วน และไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
 3.2 ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัย เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และผู้วิจัยน าผลที่ได้ มาค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหาเป็นรายข้อ พบว่า        
ข้อค าถามมีค่าความตรงระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และ
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ผู้วิจัยปรับแก้ภาษาที่ใช้ในข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไปน าร่องใช้กับ เด็ก
ปฐมวัยจ านวน 20 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นผู้วิจัย
น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ขั้นตอนที่ 1  น าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และความสอดคล้อง ระหว่าง
จุดประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ทั้ง 5 เรื่อง   
ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงตามค าแนะน า 

ขั้นตอนที่ 3  ผู้วิจัยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่ พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  มีประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรม  
การเล่านิทานเรื่องท่ี 1 กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 ข้อ 

ขั้นตอนที่ 5  น าหนังสือนิทานเล่มใหญ่มาประกอบการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เรื่องที่ 1 
กับกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนที่ 6  ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1 จ านวน 5 ข้อ 
หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเรื่องท่ี 1 กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4-5 ตั้งแต่นิทานเรื่องที่ 1 ถึง นิทานเรื่องที่ 5 จนครบ
ทั้ง 5 เรื่อง เป็นระยะเวลา 15 ครั้ง  (3 ครั้ง/ 1 เรื่อง) ครั้งละ 15 นาที ทุกวันวันพุธ เวลา 12.30-
12.45 น.  ดังตารางที่ 3 

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อครบ 15 สัปดาห์/ครั้งแล้วท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกิจกรรม       
ฉบับเดียวกับก่อนทดลอง จ านวน 8 ข้อ แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 9 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เ พ่ือทดสอบ
สมมุติฐานและสรุปผลการวิจัยต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล   
               5.1  หาสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบื่ยงเบนมาตรฐาน 
               5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ โดยใช้สูตร t - test for Dependent Samples 
(Saiyot & Saiyot,  1998) 
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ตารางท่ี 3 โครงสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
              5.3 วิเคราะห์หาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน     
              5.4 การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ นั้นสามารถค านวณได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
              5.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
           ผลวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพ่ือส่งเสริมทักษะ  
การพูดของเด็กปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้ 
            1. ผลการผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการเล่านิทาน ได้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
ทั้งหมด 5 เล่ม ความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นส าหรับเด็กปฐมวัย   
ทุกเล่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน
เล่มใหญ่โดยการหาค่า E1/ E2 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 4 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

ระยะเวลา 

1. นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ 
-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
2. นิทานเรื่อง หนูด าข ากลิ้ง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
3. นิทานเรื่อง ใบหม่อนมีหมอนใหม่ 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
4. นิทานเรื่อง หมูเทาเหงาจัง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 
5. นิทานเรื่อง อิ๊กคิวซัง 

-ด้านการพูดค าศัพท์ 
-ด้านการพูดเป็นประโยค 

   -ด้านการพูดเป็นเรื่องราว 

 
ครั้งท่ี 1  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 2  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 3  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.   

 
ครั้งท่ี 4  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 5  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 6  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.  

 
ครั้งท่ี 7  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 8  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   

        ครั้งท่ี 9  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45  
 

ครั้งท่ี 10  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 11  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 12  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น. 

   
ครั้งท่ี 13  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 1) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 14  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 2) เวลา 12.30-12.45 น.   
ครั้งท่ี 15  (วันพุธของสัปดาห์ที่ 3) เวลา 12.30-12.45 น.   

รวม 15 สัปดาห์/ครั้ง   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 

              
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม

ใหญ ่มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ  76.48 / 83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
             3. เปรียบเทียบผลทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม     
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบผลทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมการเล่า 
               นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5 พบว่า ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่สูงกว่าโดย ก่อนการทดลอง �̅� = 3.72 และหลังการทดลอง  
�̅� = 6.64 ก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
           4. ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ 
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 
�̅� S.D. แปลความหมาย 

นิทานเรื่องที1่ คะ ค่ะ นะคะ 2.88 0.33 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที2่ หนูด าข ากลิ้ง 2.92 0.28 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที3่ ใบหม่อนมีหมอนใหม ่ 2.92 0.28 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที4่ หมูเทาเหงาจัง 2.84 0.37 พึงพอใจมาก 
นิทานเรื่องที5่ อิ๊กคิวหิวไข่ 2.96 0.20 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.90 0.37 พึงพอใจมาก 

จ านวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
คะแนนเต็มของชุด

กิจกรรม 5 ชุด        
(ชุดละ 5 ข้อ) 

คะแนนรวมของ
นักเรียนจาก

การท ากิจกรรม 

 
E1 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบหลังเรียน 

(8 ข้อ) 

คะแนนรวมของ
นักเรียนหลังท า

กิจกรรม 

 
E2 

25 25 251 76.48 8 160 83 

ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย N �̅� S.D. t P 
ก่อนการทดลอง 25 3.72 1.02 17.971* 0.00 
หลังการทดลอง 25 6.64 0.95 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน    
เล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดพืชนิมิต จ านวน 25 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.90 และ S.D. =0.37)  
โดยคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือนิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่  มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.96 
และ S.D. =0.20)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับมากล าดับที่ 2 คือ  นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่
และหนูด าข ากลิ้ง มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.92 และ S.D. =0.28)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับ
มากล าดับที่ 3 คือ  นิทานเรื่องคะ ค่ะ นะคะ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.88 และ S.D. =0.33)  ส่วน
นิทานเรื่องหมูเทาเหงาจัง มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.84 และ S.D. =0.37) เป็นล าดับสุดท้าย  
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย
เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น    
4 ด้าน ดังนี้ 
           1. ผลการผลิตหนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการเล่านิทาน ได้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
ทั้งหมด 5 เล่ม ความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ทุกเล่มมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย
นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะคะ  และนิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่ เป็นนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะการพูด
ทักษะการพูดค าศัพท์ การพูดเป็นประโยชน์ และการพูดเป็นเรื่องราว โดยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องการ
หลักการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้องที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการปลูกฝังการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กับวัย ส่วนนิทานเรื่องหนูด าข ากลิ้ง นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่ และนิทานเรื่องหมูเทาเหงาจัง มี
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับใช้ภาษาซ้ า ๆ เพ่ือย้ าการจดจ าให้เหมาะกับวัยของเด็กปฐมวัย และยังส่งเสริมทักษะ
การพูดทักษะการพูดค าศัพท์ การพูดเป็นประโยชน์ และการพูดเป็นเรื่องราว ซึ่งสอดคล้องกับ เบิร์น 
(Byrne, 1986) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝน ดังที่ การ
สอนการพูดจ าเป็นต้องฝึกผู้เรียน 2 อย่าง คือ ฝึกในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา ได้แก่ เสียงและ
รูปแบบไวยากรณ์ ค าศัพท์  และโอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้สอนต้องให้ความสนใจในเรื่อง
ความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรียน ในขั้นต้นควรเน้นความ
ถูกต้อง ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดที่ดีของ
แรงจูงใจส าหรับผู้เรียน 
          2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน     
เล่มใหญ่ พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีประสิทธิภาพ (E1 /E2) 
เท่ากับ 76.48 / 83.00  ซึ่งมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีประสิทธิภาพ (E1 = 76.48) มีเกณฑ์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจาก
ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยนั้นการสื่อสารกับผู้ปกครองมีส่วนส าคัญท่ีสุดในการส่งเสริมทักษะการพูด 
เพราะหนังสือนิทานเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่หากครูและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมทักษะการพูด
ด้วยการสื่อสาร สบตา เปล่งเสียง และท่าทางสื่อสารจะส่งผลต่อการสื่อสารทางภาษาด้านทักษะการ
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พูดของเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับเพียเจต (Piaget, 1896-1982 cited in Phanyoanantaphong, 
2006) ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2- 6 ปถือเอาตนเองเปนส าคัญ (Egocentric) และเรียนรูจากการกระท า
กับสื่อวัสดุ ดวยตนเองเมื่อมีการเรียนรูจากการกระท ากับสื่อ ด้วยตนเองทั้งประดิษฐหุนและเรียนรูการ
พูด ขณะท ากิจกรรมมีการเลียนแบบการพูดจากผู ปกครองอาสาดวยตนเองท าใหเด็กไดพัฒนา 
ความสามารถทางดานการพูดเพ่ิมขึ้นดังนั้นหลังจัดกิจกรรมความสามารถทางดานการพูดจึงสูงขึ้นด
วยเชนกัน  โดยศึกษาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งหนังสือนิทานเล่มใหญ่เป็นตัวเร้าความสนใจและเสริมแรงในการเล่านิทานให้
น่าสนใจยิ่งขึ้นและส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมกับวัย  
          3. ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนวัดพืชนิมิตรหลังจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่สูงกว่าโดย ก่อนการทดลอง �̅� = 3.72 และหลังการทดลอง  �̅� = 6.64  ก่อน
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ (Hallaham & Kauffan, 1994 
cited in Kaeokangwan, 2004) กลาวถึง กระบวนการเรียนภาษาของเด็กเกิดจากการตอบสนองหลา
ยอยางตอสิ่งเราหลายตัว พฤติกรรม ตอบสนองสิ่งเรา คือ  ความพยายามลองใชอวัยวะเครื่องเปล
งเสียงตาง ๆ ท างานสัมพันธกันหลาย สวนพรอมกัน ไดแกสวนสมอง ท าหนาที่ในการมองเห็น ไดยิน 
สะสมความจ า จ าไดวาแมแบบ (คือ ตัวเรา) นั้นท าริมฝปาก อยางไรมีสีหนาทาทีสายตา คิ้ว และสัมผัส 
ดวยอาการอยางไร เด็กก็ จะท าพฤติกรรมตอบสนอง เชนเดียวกัน  เมื่อพูดก็ยกมือ ขยับตัว ฯลฯ 
พฤติกรรมตอบสนอง ตอสิ่งเราในกิจกรรมเด็กมีทักษะการพูดสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่สามารถส่งเสริมทักษะการพูดได้ดี  
ดังนั้นทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเกิดจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สามารถส่งเสริมทักษะการ
พูดของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
        4. ผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ อายุ 5-6 ปี ระดับชั้นอนุบาล3 โรงเรียนวัดพืชนิมิต จ านวน 25 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก 
(�̅�= 2.90 และ S.D. =0.37) ถือว่าพึงพอใจระดับมาก  โดยคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
นิทานเรื่องอ๊ิกคิวหิวไข่ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.96 และ S.D. =0.20)  นิทานที่มีความพึงพอใจ
ระดับมากล าดับที่ 2 คือ นิทานเรื่องใบหม่อนมีหมอนใหม่และหนูด าข ากลิ้ง  มีความพึงพอใจมาก  
(�̅�= 2.92 และ S.D. =0.28)  นิทานที่มีความพึงพอใจระดับมากล าดับที่ 3 คือ  นิทานเรื่อง คะ ค่ะ นะ
คะ มีความพึงพอใจมาก (�̅�= 2.88 และ S.D. =0.33)  ส่วนนิทานเรื่องหมูเทาเหงาจังมีความพึงพอใจ
มาก (�̅�= 2.84 และ S.D. =0.37) เป็นล าดับสุดท้าย  ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่ส่งเสริมทักษะ
การพูดส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน การน า 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  ครูควรศึกษาเทคนิคการ 
เล่านิทานประกอบหนังสือนิทานเล่มใหญ่ให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่านิทานที่จะใช้ในแต่ละวันให้พร้อมที่จะท ากิจกรรมในแต่ละ
วันเสมอ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าให้ครบ หนังสือนิทานเล่มใหญ่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้รับ
การซ่อมแซมและท าความสะอาดทุกครั้ง เพ่ือให้อุปกรณ์สะอาดอยู่เสมอ และสะดวกในการน ามาใช้ใน
ครั้งต่อไป 
 3. การส่งเสริมการพูดโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ครู
ควรใช้การเสริมแรงกระตุ้นให้เด็กแรงจูงใจในการพูด ได้แก่ การชมเชยเมื่อเด็กพูดได้ตามเป้าหมาย 
ปรบมือ โอบกอด ให้เด็กรู้สึกที่อบอุ่น มีความสุขในการฝึกพูดหรือการท ากิจกรรม 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่มีต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย  
 2.  ควรมีการศึกษาผลของการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ประกอบการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
บางเป้ง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Dependent 
Sample t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรี ยนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนแบบร่วมมือ สมการและการแก้สมการ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement 
between before and after by using cooperative learning on equations and solving 
equations for grade 6th students and 2) to study satisfaction of students using 
cooperative learning on equations and solving equations for grade 6th students. The 
sample for this research consisted of 24 grade 6th students at Watbangpeng School 
Chonburi during the first semester of 2018, selected by Cluster Sampling, The data 
were analyzed using mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 
 The results of this study indicated that: 1)  The posttest mean scores of 
learning achievement by using cooperative learning on equations and solving 
equations for grade 6th students were statistically significant higher than the pretest 
mean scores at the .05 level. And 2) the satisfaction of students after learning with the 
cooperative learning on equations and solving equations was at the highest level. 
 
Keywords 
 Activity Package, Cooperative Learning, Equations and Solving Equation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคข่าวสารข้อมูลซึ่งความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนใหม่อยู่เสมอ การที่บุคคล
จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องเป็นผู้รักการแสวงหา
ความรู้ การศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียมสมาชิกให้แก่สังคม จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งสติปัญญา ความรู้ และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามเอกัตภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคต การจัดการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษาควรเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Limsiri, 
2013) ซึ่งจากรายงานของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Ministry of Education, 2001) ที่ได้
ศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการอธิบาย จนท าให้การฝึกทักษะการคิดมีไม่มากพอ และเมื่อ
พิจารณาถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ด้านที่นักเรียนได้เรียนไป พบว่านักเรียนไม่สามารถ
สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้เป็นผลให้นักเรียนไม่เกิด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Phattiyathani (2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ และปัจจัยหลายประการ เช่น 
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หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอน
คณิตศาสตร์คือสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก็เป็นการเพียงพอ แท้ที่จริง
การสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค านวณสิ่งแรกคือ การ
ลงมือปฏิบัติ การพิสูจน์ การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจ
หลักการควบคู่กันไป    
  จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่งวิธีการสอนแบบร่วมมือ 
(cooperative learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันโดยแต่ละ
คนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตลอดจนการเป็นก าลังซึ่งกันและกันคนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่ม ไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับการเรียนที่เน้นการ
แข่งขันและการเรียนตามล าพัง (Tantipongsanurak, 2000) โดยหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ. ศ. 2545 ที่ต้องการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนท างานเป็นทีมมากที่สุด เพ่ือพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์การท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ (Office of the Education Council, 2008) 
  นอกจากการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือแล้วการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น สื่อมีความส าคัญต่อการสอนคณิตศาสตร์อยู่หลาย
ประการ เช่น มีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ช่วยใน
การสืบสวนสอบสวนอย่างอิสระ หรือกระตุ้นความสนใจ พัฒนาความสามารถตามความแตกต่างของ
บุคคลสร้างความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ หรือใช้สร้างความซาบซึ้งทางคณิตศาสตร์ (Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 2 0 1 1 )  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ที่  
Sinthapanan, et al. (2010) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการสอน เป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ชุด
กิจกรรมการสอนเป็นรูปแบบของสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีข้ันตอนที่ชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ซึ่งในชุด
กิจกรรมการสอนประกอบด้วย สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ปัจจุบันได้
มีผู้พัฒนาชุดกิจกรรมที่มีกิจกรรมเน้นฝึกทักษะการคิดเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ดังที่ Pracharatana (2008) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์
ที่เรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมมีส่วนช่วยสร้าง
ความเร้าใจให้แก่ผู้เรียน ไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และนักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Imbun 
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(2009) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่อง         การหาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นันทนาการ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่   
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ านวน 14 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางเป้ง 
จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster 
Sampling) 
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาเรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลาที่ใช้ในการสอน
จ านวน 12 ชั่วโมง และเวลาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จ านวน 2 ชั่วโมง รวมเวลาในการท ากิจกรรมทั้งหมด 14 ชั่วโมง  
 4. ตัวแปรที่ศึกษา  
    4.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 ชุด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง   
  2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก่อน
เรียนและหลังเรียน จ านวนอย่างละ 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง   
  4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ   
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้   
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
เรียนแบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์   
    1.2 ศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด ขอบข่ายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
      1.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
จากคู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
       1.4 วิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยการแยกเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อยและ
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่จ าเป็นให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 ชุด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
ได้แก่ 1) เรื่องสมการ สมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ 2) เรื่องสมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 3) เรื่อง
ค าตอบของสมการ 4) เรื่องสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ 5) เรื่องการแก้สมการโดยใช้
สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกรอบการบวกหรือการลบ 6) เรื่องสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือ
การหาร 7) เรื่องการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร 8) เรื่องการแก้
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โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 9) เรื่องการเขียนสมการจากข้อความที่ก าหนดให้ 10) เรื่องการแก้สมการเมื่อ
โจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า และ 11) เรื่องการแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า 
  1.5 พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ ซึ่งชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่   
   1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม  
    2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน   
    3. เนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นชุดของสื่อการสอนแบบสื่อประสม   
    4. การประเมินผลผู้เรียน เป็นการทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน  
  1.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและน ามาแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ   
   1.7 น าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้วิธีการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน  (Sri Sa-at, 2000)  
   1.8 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพความเหมาะสม ของชุดกิจกรรมนี้มีค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป พิจารณาแล้วยอมรับว่าเป็นชุด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้   
    1.9 ด าเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่ งขึ้นตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลองใช้ (try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา ลักษณะกิจกรรม 
และเนื้อหามีความเหมาะสมเพียงใด จากนั้นแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง  
  1.10 น าชุดกิจกรรมที่ด าเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป   
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้   
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และธรรมชาติของ
ผู้เรียน  
  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
  2.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการเรียนแบบร่วมมือ 
และแนวทางวิเคราะห์การเขียนแผนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการเรียนแบบร่วมมือ   
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  2.4 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสมการและการแก้สมการ จากหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
  2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 11 แผน 12 ชั่วโมง  
  2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จแล้ว ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือประเมินความถูกต้องของเนื้อหากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล  
  2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ ในด้านสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ในแต่ละแผน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท ( likert) เป็นมาตราส่วน 
แบบประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปาน
กลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน (Sri Sa-at,  2000) 
ได้คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้ได้  
  2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ ( try out) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ประกอบกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา ลักษณะกิจกรรม และเนื้อหามี
ความเหมาะสมเพียงใด  
  2.9 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือความเห็นชอบและอนุมัติใช้   
  2.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบางเป้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 1  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
  3.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ  
  3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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  3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยเป็นข้อสอบแบบคู่ขนานแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน
อย่างละ 40 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวนอย่างละ 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง   
  3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ  
  3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณลักษณะของแบบทดสอบ เพ่ือดูความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยหาค่า IOC (Jaroon, 2006) โดยพิจารณาการให้คะแนนดังนี้  
      ให้   +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
      ให้   0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
      ให้   -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด  
  3.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาที่ใช้ได้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป แล้วน าข้อสอบมาจัดพิมพ์เพ่ือน าไปทดลองใช้ (Try out)  ต่อไป
  3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ   
  3.8 น าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หาค่าความยากง่าย (P) หาค่าอ านาจจ าแนก (R) ได้ข้อค าถามที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.31-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป จากนั้นค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่น KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หาค่าความยากง่าย (P) หาค่าอ านาจจ าแนก (R) 
โดยพิจารณาข้อค าถามที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25       
ขึ้นไป จากนั้นค านวณหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่า 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.86  
  3.9 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้ว มาจัดท าเป็น
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
อสมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบางเป้ง โดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีขั้นตอนดังนี้   
  4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู้และขั้นตอนในการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน   
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  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือกัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(Sri Sa-at, 1992)  
   4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
เพ่ือตรวจสอบภาษาท่ีใช้และการประเมินที่ถูกต้อง   
  4.4 น าผลการประเมินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาผลการประเมินยึดเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจนี้มี
ค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้  
  4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น ามาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดค้่า 0.862  
   4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
  4. การด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้   
  1. ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 20 ข้อ  จ านวน 1 
ชั่วโมง และตรวจให้คะแนน  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผนใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 11 แผน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
(Post Test) โดยใช้ข้อสอบแบบคู่ขนานในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ จ านวน 1 ชั่วโมง  
  4. เมื่อสิ้นสุดการเรียน ให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมการและการแก้สมการ   
  5. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย   
  1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ 
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ   
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
สถิติ Dependent Sample t-test   
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียน
แบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการวิจัย 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอน ๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน 
 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t P 
ก่อนเรียน 24 20 7.21 2.265 -19.138 .000 
หลังเรียน 24 20 15.75 1.984 

*p < .05 
 
  จากตารางที่ 1 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการ
และการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ    
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจากการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1. ชุดกิจกรรมนี้มีความยากง่ายของเนื้อหา เหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียน 

4.54 0.658 มากที่สุด 

2. ชุดกิจกรรมนี้มีการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.58 0.504 มากที่สุด 
3. ชุดกิจกรรมนี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 4.50 0.659 มากที่สุด 

4. ชุดกิจกรรมนี้มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.58 0.584 มากที่สุด 

5. สื่อการสอนของครูท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 4.63 0.495 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.57 0.08 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านกิจกรรม 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การเรียนการ
สอนร่วมกัน 

4.71 0.550 มากที่สุด 

2. นักเรียนสามารถให้และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
เพื่อนได้ 

4.42 0.654 มาก 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 4.38 0.576 มาก 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาโดยการ
ร่วมมือกันของนักเรียนภายในกลุ่ม 

4.29 0.751 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.09 มาก 
ด้านครูผู้สอน 
1. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรม การเรยีนรู้ให้นักเรยีนเข้าใจ
อย่างชัดเจน 

4.63 0.495 มากที่สุด 

2. ครูให้ค าปรึกษา แนะน า และดแูลนักเรยีนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

4.58 0.584 มากที่สุด 

3. ครูคอยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้

4.67 0.565 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.05 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 

1. การประเมินผลมีการประเมินผลทั้งเป็นรายบุคคล 
และของกลุ่ม 

4.42 0.717 มาก 

2. นักเรียนทราบผลการเรยีนรู้ของตนเองและของกลุ่ม 4.38 0.647 มาก 

3. การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 4.58 0.584 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.46 0.07 มาก 

 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียน
แบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในด้านครูผู้สอนมากที่สุด และมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ ในด้านเนื้อหาเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.57, SD. = 0.08) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ สื่อการสอนของครูท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน (�̅� = 4.63, SD. = 0.495) รองลงมาคือ ชุดกิจกรรมนี้มีการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน    
(�̅� = 4.58, SD. = 0.504) และชุดกิจกรรมนี้มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย (�̅� = 4.58, SD. = 
0.584) ตามล าดับ ในด้านกิจกรรมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, SD. = 0.09) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การ
เรียนการสอนร่วมกัน (�̅� = 4.71, SD. = 0.550) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถให้และช่วยเหลือกัน
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ภายในกลุ่มเพ่ือนได้ (�̅� = 4.42, SD. = 0.654 และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
(�̅� = 4.38, SD. = 0.576) ตามล าดับ ในด้านครูผู้สอนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, SD. = 
0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ครูคอยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (�̅� = 4.67, SD. = 0.565) รองลงมาคือ ครูชี้แจง
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน (�̅� = 4.63, SD. = 0.495) และครูให้
ค าปรึกษา แนะน า และดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ( �̅� = 4.58, SD. = 
0.584) ตามล าดับ และในด้านการวัดและประเมินผลเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.46, SD. = 0.07) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การประเมินผลครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียน (�̅� = 4.58, SD. = 0.584) รองลงมาคือ การประเมินผลมีการประเมินผลทั้งเป็น
รายบุคคล และของกลุ่ม (�̅� = 4.42, SD. = 0.717) และนักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและ
ของกลุ่ม (�̅� = 4.38, SD. = 0.647) ตามล าดับ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.21 และคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 15.75 อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ ที่
สร้างขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม 2) บัตรค าสั่งหรือ
ค าแนะน าที่ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน 3) เนื้อหาสาระซึ่งเป็นชุดของสื่อการสอนแบบสื่อประสม  
4) การประเมินผลผู้เรียนเป็นการทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทั้งความรู้และความเข้าใจเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยครูผู้สอนจะท าหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะน าให้นักเรียนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนด้วยตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pracharatana (2008) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่องสมบัติของจ านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมบัติของจ านวนนับ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phutthiwanich (2010) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 และงานวิจัยของ Muenthaisong (2010) ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือประกอบการ
สอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
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ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Manikosol (1997) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความรับผิดชอบ และความคงทนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง การหาร ที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ ด้านครูผู้สอนนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และล าดับสุดท้ายด้านกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นการใช้สื่อเพ่ือช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมกลุ่ม เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ จากการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมืออีกด้วย โดยครูเป็นผู้คอยดูแล แนะน า เสนอแนะแนวคิดให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล การทดสอบรายบุคคล นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aumkham, et al. (2008) ได้
ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก และงานวิจัยขอ ง Pracharatana (2008 ) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมบัติของจ านวนนับ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.47, 
SD. = 0.58) และงานวิจัยของ Kalasri (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องพ้ืนที่ผิว
และปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา จากผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มในวันช่วงแรกๆ นักเรียนยังไม่สามารถ
ร่วมมือกันเรียนรู้ได้ดีนัก ครูจึงควรให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละ
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ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหน้าที่และ
เตรียมความพร้อมของตนเองในทุกด้าน  
   1.2 จากการสอนพบว่า ยังมีนักเรียนบางคนเรียนช้าและเรียนไม่ทันเพ่ือน ดังนั้นพ้ืน
ฐานความรู้เดิมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญถ้านักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถเรียนรู้ เข้าใจ
ความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจน ควรตรวจสอบความรู้เดิมโดยใช้การทดสอบก่อนเรียนจากนั้นใช้วิธีการสอน
ซ่อมเสริมความรู้ 
   1.3 จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนแบบร่วมมือ มีรายละเอียดกิจกรรมค่อนข้างละเอียด ดังนั้นครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน โดยค านึงถึงการพัฒนาด้านความรู้ เพ่ือเวลาสอนจะได้ไม่ติดขัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 จากผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนแบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจทางด้านครูผู้สอนสูงสุด แต่มีความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมต่ าสุด ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความ
พึงพอใจมากกว่านี้  
   2.2 จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (15 จากคะแนนเต็ม 20) 
สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังไม่สูงกว่าเท่าที่ควร ดังนั้นควรจะมีรูปแบบการสอนอ่ืนที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากกว่านี้ 
 

References 
Aumkham, N., et al. (2008). ka ̄nphatthana ̄ chut kitc ̌hakam ka ̄n ri ̄anru ̄ do ̄i ka ̄nc ̌hat 

kitc ̌hakam ka ̄n ri ̄anru ̄ bæ ̄p ru ̄ammư ̄ rư̄ang rabop c ̌hamnu ̄antem klum 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการก่อนและหลัง
การทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวรรณคดีเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย                     
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน                 
30 คน การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one-group  pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ใน      
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ           
2) แบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทดลอง 11 สัปดาห์ รวม 33 
คาบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังจริยธรรมในเรื่อง
ค่านิยม 12 ประการสามารถบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้  
 
ค าส าคัญ 
 ทัศนคต ิการบรูณาการ  ค่านิยม 12 ประการ  การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare student’s attitude 
toward twelve core values before and after organizing Thai literature learning 
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management by using literature-based approach to integrate twelve core values.  The 
subjects were 30 seventh grade students in the semester 2 of academic year 2016 at 
Buddhajakwitthaya School. This research was designed by using one-group pretest-
posttest design type. The instruments for collecting data were attitude toward twelve 
core values tests. The instruments for experiment were lesson plans by integrating 
twelve core values. The duration of experiment was 33 periods over a span of eleven 
weeks. The collected data were analyzed by arithmetic means, standard deviation and 
t-test.  
 The result was as follows; experimental group had higher attitude toward 
core values in eleven topics than before stating an experimental at a .05 level of 
significance. The result shows that the cultivation of twelve core values could be done 
through Thai literature learning activities.  
 
Keywords 
 Attitude, Integrating, Twelve core values, Thai Literature Learning Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ค่านิยมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมืองและ
ประเทศชาติ เพราะค่านิยมเป็นแนวคิดที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้กับบุคคล ดังที่  
Office of the National Culture Commission (2010) ได้กล่าวถึงความส าคัญของค่านิยมไว้ว่า 
ค่านิยมท าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคล ค่านิยมท าหน้าที่
เป็นแบบแผนส าหรับการตัดสินใจและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ และค่านิยมท าหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือ
ผลักดันบุคคล  

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของค่านิยม และความสอดคล้องกับการจั ด
การศึกษาที่ต้องการให้นัก เรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมผ่ านการจัดการ เรียนรู้  ดั งนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 
(พุทธศักราช 2555-2559) จะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองในระบบ
การศึกษาผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการเรียนรู้
ให้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต พร้อมทั้งศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ศาสนาและความ
เป็นไทย (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2012) สืบเนื่องจนถึง
แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) ที่
ได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมไว้ว่า “ส่งเสริมและ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง
และพลโลก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Bureau of Policy and Strategy Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Education, 2016) 
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         เมื่อพิจารณาแนวทางดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสรุปได้ว่าการสร้างเสริมค่านิยม
จะต้องจัดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม  
          จากความส าคัญของค่านิยมดังกล่าว จึงท าให้แนวทางในการพัฒนาพลเมืองไทยโดยการ
ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานถูกประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2525 โดยคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (Likhittawong, 1986) อย่างไรก็ตามจากปัญหาส าคัญสามในเรื่อง คือ ความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัว การละเลยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชาติ (The Secretariat of the Cabinet, 2014) ท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 3) กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา ทางตรงและ
ทางอ้อม  5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6) มีศีลธรรม เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจ และเรียนรู้
ประชาธิปไตย  8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 9) มีสติ รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 10) ด ารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) เข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ 12) ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการรับรู้ค่านิยมและทัศนคติต่อค่านิยม 12 
ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามแบบเจาะจง (purposively sampling) 
จ านวน 120 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78.34 รับรู้ค่านิยม 12 ประการจากโรงเรียน 
ส าหรับในด้านวิธีการรับรู้นั้นพบว่า ร้อยละ 28.33 รับรู้จากการร้องและฟังเพลง ร้อยละ 24.17 รับรู้
จากการเรียนภายในห้อง และร้อยละ 23.33 รับรู้จากการท่องจ าอาขยาน ทั้งนี้จากการศึกษาดังกล่าว
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 41.67 เห็นว่าค่านิยม 12 ประการเป็นสิ่งส าคัญ ผลการศึกษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังเลือกใช้วิธีการสอนหรือปลูกฝังค่านิยมโดยตรงผ่าน              
การร้องเพลง และการท่องอาขยาน ซึ่งแตกต่างจากจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้
บูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน (Bureau of Policy 
and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2015) ดังนั้นการ
ส่งเสริมวิธีการรับรู้ค่านิยมด้วยวิธีการดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจค่านิยม 12 
ประการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนเป็นไปในทิศทางลบ ซึ่ ง
ทัศนคติจะสัมพันธ์ไปยังพฤติกรรม (Uwanno, 2003) รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมที่อาจเกิดขึ้น
ได้ยาก 
 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนั้น นอกจากการจัดการเรียนรู้ในเชิงไวยากรณ์ หลักภาษา
และการใช้ภาษาซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาและระบบปริชานแล้วนั้น
ยังประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้วรรณคดีที่เป็นส่วนส าคัญในการเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียน  
อีกท้ังเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณลักษณะ และค่านิยม นั่นเป็นเพราะว่าพันธกิจของ
วรรณคดีนอกเหนือจากการจรรโลงใจ และให้ความอ่ิมเอมจากสุนทรียภาพทางภาษาแล้ว ยังรวมถึง
การสอนให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางที่ดีงามในการด ารงชีวิต นักวิชาการทางด้านวรรณคดีหลายท่านได้
อธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของวรรณคดี โดย  Raksamanee  (1994) ได้กล่าวว่า
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จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของวรรณคดีไทย คือ การสั่งสอนแนะน าคุณธรรมที่นอกเหนือค าสอนจาก
หลักศาสนาโดยตรงอาจเป็นค าแนะน าในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ Siwasariyanont  (2001) ได้
กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีอาจสอนใจเราได้ทางอ้อม แต่ไม่ใช่หนังสือเทศน์” แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าวรรณคดีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดค่านิยมที่ดี เพราะ
วรรณคดีเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวรรณคดีในหนังสือเรี ยน                
ชุดวรรณคดีวิจักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
รายละเอียด สาระส าคัญของวรรณคดีในแต่ละเรื่องและนิยามของค่านิยม 12 ประการในแต่ละด้าน
(Department of Local Administration [DLA], 2014; Chaktrimongkhon, 2015) ผู้วิจัยพบว่า 
ในแต่ละระดับชั้นมีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดค่านิยม 12 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงค่านิยม 12 ประการที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์  
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1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1             
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2             
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3             
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4             
5. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5             
6. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6             

 
 จากตารางสรุปแนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการในหนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์ในแต่ละระดับชั้นปรากฏแนวคิดที่สอดคล้อง
กับค่านิยม 12 ประการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงชั้นมัธยมศึกษาต้นต้น ที่ไม่ปรากฏค่านิยม             
ข้อที่ 7 เรียนรู้และเข้าใจในประชาธิปไตย ค่านิยมข้อที่ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
เช่นเดียวกันกับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไม่ปรากฏค่านิยมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
ค่านิยมข้อที่ 7 เรียนรู้และเข้าใจในประชาธิปไตย ค่านิยมข้อที่ 8  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ค่านิยมข้อที่ 10 ด ารงชีพด้วยความพอเพียงและค่านิยมข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทางกายใจ ดังนั้น                
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จากสภาวการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมและสอดแทรกค่านิยมให้ครบถ้วน 
ผ่านการใช้เนื้อหาวรรณคดีในวิชาภาษาไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  
 นอกจากการวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในหนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์แล้ว ในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ละเลยและมองข้าม
ความส าคัญต่อแนวคิดเรื่องค่านิยม 12 ประการที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นักเรียนไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์และความมีระเบียบวินัยในระหว่างการท ากิจกรรม   
 ดังนั้นจากการศึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์แนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการใน
หนังสือเรียนชุดวรรณคดีวิจักษ์ และพฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติต่อค่านิยม ส่งผล
ให้ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติ ซึ่งมีลักษณะเป็น
จิตพิสัย หรือ เป็นความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Miao and Haddock, 2009) 
ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน (Literature-based approach) เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างวรรณคดีและทักษะทางภาษาซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การบูรณาการสอดแทรกค่านิยมผ่านการจัดการเรียนรู้ ดังที่นิโคล และโรเบิร์ต ได้กล่าวไว้ว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสามารถพัฒนาค่านิยมและประสบการณ์ชีวิตได้ เพราะวรรณคดี
คือประสบการณ์ของมนุษย์ (Nicoll and Roberts, 1993)  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่น าเสนอแนวทางการบูรณาการสอดแทรกค่านิยมผ่านการ
จดัการเรียนรู้วรรณคดีประกอบด้วย การศึกษาของ Numsiri  (1985) Intramas (1985)  Pinchanchaiyut 
(1986) และ Watthanaphanit (1986) โดย Numsiri และ Intramas ได้น าเสนอแนวทางการสอดแทรก
ค่านิยมในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ผ่านเนื้อหาวรรณคดีที่สอดคล้องและทักษะในรายวิชา
ภาษาไทย นอกจากนี้อาจสอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ส าคัญ เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด  
 ในขณะเดียวกันจากงานวิจัยของ Pinchanchaiyut แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีที่คัดสรรส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีเนื้อหาและข้อคิดสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม  
ซ่ึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากตัวแบบ เช่น ความกตัญญู ความมีระเบียบวินัย ความกล้า
หาญ ทางด้านงานวิจัยของ Watthanaphanit สะท้อนให้เห็นว่าในหนังสือเรียนมีค่านิยมครอบคลุมใน
ด้าน การครองตนด้านจริยธรรม ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า 
แนวทางส าคัญในการบูรณาการสอดแทรกค่านิยมให้แก่นักเรียน คือ การใช้เนื้อหาวรรณคดีเป็นฐาน
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาและค่านิยมที่ต้องการสอดแทรก   
 จากสถานการณ์ของการส่งเสริมค่านิยมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาวรรณคดีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแนวทางของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยสอดแทรกจริยธรรม และ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของ
นักเรียน โดยการบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ และเป็นแนวทางในการบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการ
จัดการเรียนรู้ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการส่งผลต่อทัศนคติต่อ
ค่านิยม 12 ประการหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการก่อนทดลองและหลังการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัยการ
ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การออกแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น  (pre-experimental research)  โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม  12 ประการ มี
แบบแผนการวิจัยแบบ one-group pretest-posttest design ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ตารางแบบการวิจัย 
 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในรูปแบบการวิจัย 
E แทน กลุ่มทดลอง 

 X แทน การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยการบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
 A1 แทน การวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการทดลอง 
 A2 แทน  การวัดทัศนคตติ่อค่านิยม 12 ประการหลังการทดลอง 
 

2.  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง พิจารณารายละเอียดได้ดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบตัวแปรตามในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการซึ่งใช้เก็บข้อมูลทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการทดลอง (pre-test and post-test) โดยแบบวัด มีลักษณะการตอบ

กลุ่ม การวัดก่อนการทดลอง ตัวแปรจัดกระท า การวัดหลังการทดลอง 
E A1 X A2 
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เป็นเกณฑ์การให้คะแนนมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (4 Rating Linkert’s 
Scale) ซึ่งก าหนดไว้คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
   ผู้วิจัยก าหนดระดับของทัศนคติเพ่ือแปลผลออกเป็น 4 ระดับ โดยการหาช่วงคะแนน
จากการค านวณความกว้างอันตรภาคชั้น คือมีทัศนคติในระดับดีมาก (3.25 - 4.00) มีทัศนคติในระดับ
ดี (2.50 - 3.24) มีทัศนคติในระดับปานกลาง (1.75 - 2.49) และมีทัศนคติในระดับน้อย (1.00 - 1.74) 
   ส าหรับการสร้างแบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ ผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามครั้ง
แรกจ านวน 60 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวัดทัศนคติต่อค่านิยมแต่ละด้านจากนิยามของ 
DLA (2014) และ Chaktrimongkhon (2015) โดยมีตัวอย่างข้อค าถามดังนี ้

1) ความรักชาติไม่จ าเป็นต้องแสดงออก 
2) คนที่มีความอดทนจะสามารถท างานทุกชนิดได้ 
3) ความขยันหมั่นเพียรคือหนทางของความส าเร็จ 
4) การเคารพสิทธิของผู้อื่นช่วยลดความขัดแย้งในสังคม 
5) การเป็นพลเมืองที่ดีคือการท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

   จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ในการวัด และได้วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
พร้อมกับปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกข้อค าถาม
ตามวัตถุประสงค์การวัดทัศนคติต่อค่านิยมแต่ละด้าน ด้านละ 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาเลือกจากข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (Kamket, 2008)  
   ทั้งนี้ได้น าแบบวัดทัศนคติที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย จ านวน 33 คนเพ่ือทดสอบความเข้าใจต่อข้อค าถามและวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบวัดทัศนคติโดยการหาความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาซ (Cronbach alpha coefficient) โดยแบบวัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ 
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการ
ค่านิยม 12 ประการ จ านวน 33 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แผนละ 50 นาที หรือ 1 คาบเรียน 
โดยสามารถจ าแนกแผนการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลองออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยหน่วย
การเรียนรู้วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงจ านวน 9 แผน หน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องราชาธิราช 
ตอน สมิงพระรามอาสาจ านวน 12 แผน และหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวานจ านวน 12 แผน  
  ส าหรับในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการค่านิยม 12 ประการจากการใช้
เนื้อหาของวรรณคดีเป็นฐานพร้อมกับพิจารณาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการ
ค่านิยม 12 ประการผ่านกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะออกแบบ
กิจกรรมการเรียนโดยบูรณาการค่านิยม 1 - 3 ด้านตามเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
  ทั้งนี้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอ
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 33 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. การด าเนินการทดลอง 
           การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างการวิจัย
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ที่ศึกษาในโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกตัวอย่างการวิจัยด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จากนั้นผู้วิจัยได้วัดทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง  (pre-
test) ในล าดับต่อมา ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ค่านิยม 12  ประการให้กับกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ จากนั้นจึงวัดทัศนคติ
ต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (post-test)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยน าข้อมูลคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการที่ได้ทั้งก่อนและหลังการทดลองมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือค านวณหาค่ามัชฌิมาเลขคณิต (�̅�) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 
12 ประการ ด้วยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
sample) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการทดลองเท่ากับ 2.92 
และเมื่อวัดคะแนนทัศนคติหลังการทดลองพบว่าทัศนคติต่อค่านิยมเพ่ิมเป็น 3.33 ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 3  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วรรณคดี

ไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
 

ค่าสถิติ 
 
คะแนน 
ทัศนคต ิ

 
 

N 

 
 
�̅� 

 
 

S.D. 

 
 
t 

 
 

Sig. 

 
ค่าเปรียบ 

ระดับทัศนคต ิ

ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการก่อนการ
จัดการเรียนรู ้

30 
 

2.92 
 

.31 
 

-10.735 .00* ทัศนคติระดับด ี
 

ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการหลังการ
จัดการเรียนรู ้

30 3.33 .20   ทัศนคติระดับดี
มาก 

* p < .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการหลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
นักเรียนมีคะแนนทัศนคติหลังเรียนเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับดีมาก และก่อนเรียนเท่ากับ 2.92 อยู่ใน
ระดับดี โดยนักเรียนมีคะแนนทัศนคติโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 0.41 แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังจริยธรรมใน
เรื่องค่านิยม 12 ประการสามารถบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยได้  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสามารถ
พัฒนาผ่านการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีได้ด้วยการสอดแทรกผ่านการจัดการเรียนรู้
แบบวรรณคดีเป็นฐาน จากการใช้เครื่องมือทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดย
บูรณาการค่านิยม 12 ประการทั้ง 33 แผนแสดงให้เห็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยง
ค่านิยมกับการเรียนรู้วรรณคดีผ่านการกิจกรรมส าคัญในหน่วยการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการวิเคราะห์
ตัวละครเรื่องราชาธิราชโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเขียนสื่อสารขอสงบศึกใน
เรื่องราชาธิราชโดยเชื่อมโยงพระบรมราโชวาท  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการผ่านกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการค่านิยม 12 ประการโดยใช้วรรณคดีเป็นฐานท าให้นักเรียนได้วิเคราะห์
และเห็นความส าคัญของค่านิยม ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าผ่านการคิดแสดงความคิดเห็นและ
เขียนเพ่ือประยุกต์ใช้ค่านิยมในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงนักเรียนได้น าค่านิยมที่สอดแทรกไปปรับใช้
ในชีวิตจริง เช่น ระเบียบวินัยในการท ากิจกรรม ความกระตือรือร้น และความซื่อสัตย์ในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาทัศนคติต่อ
ค่านิยมอันจะส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมสามารถพัฒนาได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการเข้าใจ รับรู้คุณค่าของค่านิยม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการผ่านการใช้วรรณคดีเป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ คือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ความถี่และระยะเวลาในการบูรณการ การใช้วรรณคดีในการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศชั้นเรียน ซึ่งพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ส่วนได้ดังนี้ 
 1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานที่บูรณาการค่านิยมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติ รวมถึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญที่เติมเต็มการบูรณาการค่านิยมให้ครบถ้วน เพราะวรรณคดีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
บูรณาการค่านิยมนั้น จะมีแนวคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมในเพียงบางด้าน เช่น วรรณคดีเรื่องกาพย์  
เห่ชมเครื่องคาวหวาน สามารถบูรณาการกับค่านิยมข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 อย่างไรก็ตามในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทักษะการใช้ภาษามาบูรณาการค่านิยมให้ครบถ้วนทั้ง 12 
ประการในหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ส าคัญเช่น กิจกรรม
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ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาหาร โดยเชื่อมโยงจาก
สาระส าคัญของวรรณคดี พร้อมกับบูรณาการค่านิยมข้อที่ 7 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการ
เรียนรู้และอภิปรายเรื่องมารยาทในการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
สอดคล้องกับนิยามตัวชี้วัดและทัศนะที่แสดงออกต่อค่านิยม (DLA, 2014; Chaktrimongkhon, 2015) 
และค่านิยมข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายผ่านการบูรณาการความเข้าใจเรื่องมารยาทการ
เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 นอกจากนี้ยังออกแบบหน่วยการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง 
การดู และการพูด เพ่ือบูรณาการค่านิยมที่สอดคล้องและครบถ้วนทั้ง 12 ประการในหน่วยการเรียนรู้ 
เช่น ให้นักเรียนศึกษาภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริด้านอาหาร จากนั้นให้นักเรียนพูด
น าเสนอและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่สัมพันธ์กับวรรณคดีพร้อมทั้งบูรณาการ
ค่านิยมข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบและใช้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวานตามที่กล่าวมานั้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในค่านิยมผ่านการ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยม รวมถึงประเด็นที่สัมพันธ์กับวรรณคดีโดยใช้ทักษะทาง
ภาษา ดังนั้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานเพ่ือเชื่อมโยงทักษะการใช้ภาษาใน
ด้านต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ  
 2.  ความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการ 
       หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยพบ
ข้อสังเกตว่าความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการค่านิยม 12 ประการส่งผลต่อระดับค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ต่อค่านิยม 12 ประการในแต่ละด้าน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 11 สัปดาห์ ซึ่ง
จัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้นจ านวน 33 คาบ 
ตลอดการทดลอง ผู้วิจัยพบว่าการบูรณาการค่านิยมแต่ละด้านมีความถี่ระหว่าง 3-7 ครั้ง  
 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาความแตกต่างของระดับค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการในแต่ละ
ด้านพร้อมกับพิจารณาความถี่ในการบูรณาการผู้วิจัยพบความถี่ที่ส่งผลต่อระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงสุด คือ ความถี่ในการบูรณาการจ านวน 5 ครั้ง โดยค่านิยมข้อที่ 5 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.57 และ ค่านิยมข้อที่ 11 เข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อค่านิยมเพ่ิมขึ้น 0.55 ตามล าดับ   
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าปัจจัยอีกหนึ่งประการที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อค่านิยม 
12 ประการ คือระยะเวลาในการบูรณาการ พิจารณาได้จากค่านิยมด้านที่ 8 มีระเบียบวินัยและเคารพ
กฎหมาย และ ค่านิยมข้อที่ 9 มีสติรู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส แม้ว่าจะมีความถี่ในการบูรณาการอยู่ที่
จ านวน 5 ครั้งเท่ากัน แตค่ะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในแต่ละด้านเพ่ิมขึ้นเพียงด้านละ 0.44 และ 0.39  
 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาระยะเวลาในการบูรณาการ โดยเฉพาะค่านิยมข้อที่  9 มีสติรู้ปฏิบัติตาม
พระราชด ารัส ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.39  พบว่า ในการบูรณาการแต่ละช่วงมีระยะเวลาที่
ห่างกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือการบูรณาการในครั้งที่ 2 อยู่ในคาบที่ 9 ของการทดลอง ส่วนในการ 
บูรณาการครั้งที่ 3 อยู่ในคาบที่ 19 ของการทดลองซึ่งมีระยะเวลาห่างเท่ากับ 10 คาบ นอกจากนี้ใน
การบูรณาการครั้งที่ 4 อยู่ในคาบที่ 27 ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ 8 คาบ  ซึ่งเป็นการทิ้งระยะเวลาห่าง
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จ านวนมากจึงท าให้ค่านิยมข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.39 แม้ว่าจะมีจ านวนความถี่ใน 
การบูรณาการเท่ากับ 5 ครั้ง 
 เช่นเดียวกันกับการบูรณาการค่านิยมในข้อที่ 8 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
ช่วงเวลาการบูรณาการครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 12 และการบูรณาการครั้งที่ 3 อยู่ในคาบที่ 24 ซึ่งห่าง
กันถึง 12 คาบ และแม้ว่าการบูรณาการในครั้งที่ 4 และ 5 จะห่างกันเพียง 1 คาบ และ 3 คาบ
ตามล าดับ แต่ก็ท าให้คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียง 0.44 ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กรณีดังกล่าว
สอดคล้องกับการบูรณาการค่านิยมข้อที่ 7 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย ระหว่างการบูรณาการใน
ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 10 และครั้งที่ 3 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 32 ของการทดลอง มีระยะห่างเท่ากับ 22 
คาบ จึงท าให้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อค่านิยมก่อนและหลังการทดลองจึง
เพ่ิมขึ้นเพียง 0.19 เช่นเดียวกับค่านิยม ข้อที่ 10 ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติที่สูงขึ้นเท่ากับ 0.23 โดยระยะห่างในการบูรณาการในครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 
14 และการบูรณาการครั้งที่ 3 ซึ่งอยู่ในคาบที่ 33 ของการทดลองมีระยะเวลาห่างกันจ านวน 19 คาบ 
 ดังนั้นจากความถี่ในการบูรณาการค่านิยมในแต่ละด้าน และระยะเวลาที่ห่างกันของการ 
บูรณาการค่านิยมในแต่ละครั้ง ประกอบกับการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่สูงขึ้นจึงสะท้อนให้
เห็นว่าปัจจัยเรื่องความถี่และระยะเวลาในการบูรณาการค่านิยมส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคต ิ
 3. การใช้วรรณคดีในการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่า วรรณคดีที่มีการด าเนินเรื่องราวและตัวละคร จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะ
ค่านิยมและมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมอันเนื่องมาจากค่านิยมของตัวละครด้วย เช่น ในการใช้วรรณคดี
เรื่องราชาธิราชตอน สมิงพระรามอาสา นักเรียนกลุ่มทดลองได้แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของตัว
ละครสมิงพระรามซึ่งมีพฤติกรรมรักชาติ เสียสละ ตามแนวคิดค่านิยม เช่น เก่ง กล้าหาญ เสียสละ   
ท าดี น่ายกย่อง รักชาติ  ผลการใช้วรรณคดีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Gibbs and Earley 
(1994) ที่น าเสนอแนวทางการใช้วรรณกรรมในการปลูกฝังค่านิยมว่า ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้อ่าน
และเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละคร พร้อมกับให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อพฤติกรรม
ของตัวละคร โดยที่ครูไม่ได้เข้าไปเน้นย้ า ควบคุมความคิดหรือตัดสินความคิดของนักเรียน               
 4. การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
                 ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมในลักษณะส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการสูงขึ้น เพราะนักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้ในระดับเห็นคุณค่า ตามระดับขั้นพัฒนาการทางจิตพิสัย ดังตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรม
สรุปข้อคิดบูรณาการค่านิยมซื่อสัตย์ เสียสละ และค่านิยมศีลธรรม น้ าใจ แบ่งปันในหน่วยการเรียนรู้
สุภาษิตพระร่วง ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มทดลองจัดกลุ่มค าสอนเป็นหมวด จากนั้นจึง
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อค าสอนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้ เรียนสามารถ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ เช่น อย่าเอาการที่ผิด ได้แก่ ไม่ลอกการบ้านเพ่ือน ไม่ลักขโมย ไม่ท าร้ายผู้อื่น 
เป็นต้น ผลการใช้กิจกรรมลักษณะดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้ค่านิยมที่สอดแทรก น าไปสู่การ
ตอบสนอง และเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน จนน าไปสู่การพัฒนาทัศนคติที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sunthornseni (1985) ที่น าเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดจาก
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เงื่อนไขด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Witchawut (2010) ที่ได้น าเสนอว่า
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ด้วยปัญญา โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สิ่งเร้าในมุมมอง
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phawanawichian (1997) ที่สะท้อนให้เห็นว่า
การพัฒนาคุณลักษณะทางด้านค่านิยมต้องเกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างรอบด้าน และผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการคิด
วิเคราะห์ และอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ผู้วิจัยพบว่าการใช้กิจกรรมกลุ่ม สามารถใช้ในการบูรณาการค่านิยมด้านประชาธิปไตยได้ 
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนฝึกการตัดสินใจ เรียนรู้
การท าหน้าที่ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องร่วมกันท าหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
กิจกรรมตะลุยภารกิจ พิชิตการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาเมื่อ
สอบถามนักเรียนในขั้นกิจกรรมได้ค าตอบที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาค่านิยมเช่น รู้หน้าที่ของตน 
ยอมรับการตัดสินใจของเพ่ือน กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของ Intramas (1985) 
ที่ได้น าเสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านประชาธิปไตย 
ควรเริ่มจากการใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบุคคล ฝึกให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ จนท าให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของค่านิยมจนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในทิศทางบวก 
 ผลการเลือกใช้กิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด 
ร่วมถึงการใช้กิจกรรมกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อค่านิยมที่ดีขึ้น โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Diloet (2009) ที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถพัฒนาเจตคติ
และความคิดเห็นของนักเรียนได้จากการใช้วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยพบว่าการใช้สื่อประเภทวีดีทัศน์ และภาพยนตร์สั้นที่สอดคล้องกับวรรณคดีช่วยให้
นักเรียนได้เกิดการคิด วิเคราะห์ อภิปราย เชื่อมโยงค่านิยมสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และท า
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีขึ้น พิจารณาได้จาก การบูรณาการค่านิยมด้านด ารงตนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมด้านเข้มแข็งทางกายใจ ในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ผู้วิจัยใช้วีดีทัศน์เรื่องโกงตามน้ า ซึ่งเป็นสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการแจกของ นักเรียน
แสดง ความคิดเห็นที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม โดยมีค าส าคัญ เช่น ต้องซื่อสัตย์ 
หยิบแต่พอดี แบ่งกัน ไม่กล้าหยิบ การใช้สื่อดังกล่าวช่วยให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้เกิดกระบวนการคิด 
น าคุณธรรมของตัวละครไปปรับใช้ จึงท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองเห็นคุณค่าของค่านิยม และส่งผลไป
ยังทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการในทางบวก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Witthayapunpracha (2009) ที่กล่าวว่าการใช้สื่อประเภทภาพยนตร์สั้นมีผลต่อความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 นอกจากนี้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) สามารถช่วย
พัฒนาทัศนคติต่อค่านิยมได้ เช่น การบูรณาการค่านิยม ในด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาทางตรงและ
ทางอ้อม ในหน่วยการเรียนรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ผู้วิจัยใช้คิวอาร์โคด (QR CODE) ในกิจกรรม
การเรียนรู้ ในระยะแรก นักเรียนกลุ่มทดลองไม่รู้จักสื่อประเภทดังกล่าว แต่เมื่อผู้วิจัยแนะน าวิธีการใช้ 
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และน ามาใช้ในคาบเรียนต่าง ๆ นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสนใจใฝ่รู้ เช่น เข้าไปร่วม
กิจกรรม ลองใช้สื่อ รวมถึงนักเรียนแสดงความคิดเห็น ที่สะท้อนถึงการพัฒนาทัศนคติต่อการเรียนใน
ขั้นอภิปรายสรุป เช่น สนุก ง่าย ตื่นเต้น ไม่เคยเล่นมาก่อนน่าติดตาม อยากเรียน การใช้สื่อดังกล่าวจึง
ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อค่านิยมด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sampongthong (2011) ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาความสนใจทางการเรียน 
 6. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 ผู้วิจัยพบว่าการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยเน้นในวินัยเชิงบวก มีผลต่อพฤติกรรมที่
สอดคล้อง เช่น ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ความมีน้ าใจ โดยหากครูเสริมแรง 
หรือ ใช้ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมมากขึ้น เช่น 
การเพ่ิมคะแนนสะสมผ่านแอพลิเคชันคลาสโดโจ (ClassDojo) โดยให้เมื่อนักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 
ตอบค าถาม ช่วยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ ตั้งใจท างานกลุ่ม   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ช่วยให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมด้านใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดมุมนักสืบค าศัพท์ให้นักเรียนค้นหา
ความหมายของค าศัพท์ในวรรณคดี ในระยะแรกนักเรียนไม่คุ้นชินกับการจัดบรรยากาศ และวิธีการ
เรียนรู้ที่นักเรียนต้องลงมือท า จึงท าให้ไม่กล้าท ากิจกรรม เมื่อครูแนะน าวิธีการท ากิจกรรมและใช้มุม
ต่าง ๆ นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้ และเมื่อครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมดังกล่าวในระยะ
หลัง นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  
     ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการผ่านการใช้
เนื้อหาวรรณคดี การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อเนื้อหาวรรณคดีและการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาทัศนคติ สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยโดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
สามารถพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาของวรรณคดีและข้อคิดที่
นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ถูกน ามาใช้อย่างมีความหมายมากกว่าการรู้จ า สามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ  Applebee and Bushman (อ้างถึงใน George, 2002) ว่าควร
น าวรรณคดีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียนรู้วรรณคดีมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการและใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ 
  1.1 ครูควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับการเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการ เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้มีผลต่อการเชื่อมโยงกับค่านิยมที่สอดแทรก 
และเอกภาพในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
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  1.2 ครูควรมีบทบาท หรือ แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ค่านิยม เพราะว่าบทบาทและพฤติกรรมของครูภายในห้องเรียน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของนักเรียน 
  1.3 ครูควรเลือกใช้วิธีการเสริมแรงที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ 
สอดคล้องกับค่านิยมที่บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
  1.4 ครูผู้สอนหรือผู้วิจัยควรรู้จักนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ เพราะค่านิยมบาง
ด้านอาจมีผลสัมพันธ์กับด้านจิตใจและความรู้สึก เช่น ค่านิยมข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาผลการพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
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čhat ka ̄n ri ̄an ru ̄ do ̄I chai nang sư ̄ʻ ilektho ̜̄nik kap ka ̄n c ̌hat ka ̄n ri ̄an ru ̄ ta ̄m 
khu ̄ mư ̄ khru ̄ [A Study of the Achievement and Attitude in Thai of 
Matthayomsuksa Five Student Though the Electronic Book ang the Teacher’s 
Manual]. Thesis. Srinakharinwirot University. 

Siwasariyanont, W. (2001). Wannakhadi ̄ læ wannakhadi ̄ wičha ̄n [Literature and 
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khon thai Sāng tha ̄n su ̄ ka ̄n pa tiru ̄p prathed [Twelve Values: A Strategy to 
regain Thai People's Strengths Leading to Country Reformation]. Thaikufah 
Journal, (18): 18-19. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
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Received:  September 2, 2018 
Revised:  October 10, 2018 
Accepted:  November 2, 2018 

mailto:naruemontee2523@gmail.com
mailto:chatchanok_pook@hotmail.com


Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

80 

ค าส าคัญ 
 ความสัมพันธ์  พฤติกรรมการใช้งาน  เครือข่าย Facebook  การตัดสินใจ  
 

ABSTRACT 
 This research aims to: 1) to compare the relationship between demographic 
characteristics and purchase decision on exposure to Facebook advertising, and 2) to 
compare the relationship between the relationship between consumer behavior of 
Facebook and the decision to purchase products from Facebook the sample size was 400 
people percentage, standard deviation statistical tests one-way variance. 
 The results showed that gender differences significantly affected the decision to 
purchase the advertisement format from advertisement group or fan pages on Facebook at 
the .05 level of significance with the decision to buy from advertising exposure on Facebook, 
the decision to buy from advertising exposure on Facebook to make a decision to buy from 
the ad format directly from the network of friends. Making a purchase decision from and 
advertisement format exposure from a group or fan page on Facebook buying decisions 
from direct advertisement format exposure not different. 
  
Keywords 
 Relativity, Behavior, Facebook Network,  Decision making 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่จ าเป็นส าหรับวิถีการด าเนินชีวิตของคน  ในยุค
ปัจจุบัน Facebook จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก าลังได้รับความ
นิยมในประเทศไทยและมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนได้ปรับเปลี่ยน
ไปจากอดีต โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มคนท างานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับโลกโซเซียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะ
เป็นการท าธุรกิจ การค้นคว้าหาความรู้หรือเพ่ือความบันเทิงต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วจาก
ทุกมุมโลก มุมมองของการตลาด Miller (2013) เสนอนิยาม เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ในรูปแบบ
การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) เพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ Facebook ในการสื่อสารทางการตลาด ปัจจุบัน พบว่า มีการท าโฆษณาทางการตลาดหรือจ าหน่าย
สินค้าผ่านทาง Facebook เป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก Facebook เป็นช่องทางการตลาด 
(Marketing Channels) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนผู้ใช้ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด โดยวิธีการ
จ าหน่ายสินค้าคล้ายคลึงกับผ่านทางเว็บไซต์ แต่จะแตกต่างตรงที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วกว่าทางเว็บไซต์ นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relationship 
Management: CRM) ดังที่ Reinartz & Venkatesan (2008) ระบุไว้ว่าวิธีการหาลูกค้าสามารถท าได้
จากวิธีการเพ่ิมเพ่ือน การให้ข้อมูลสินค้าในรูปแบบแชร์รูปภาพสินค้าและบริการผ่านทางอัลบั้มรูปภาพ
ส่วนตัว ด้านการรับค าสั่งสินค้าจะสามารถรับได้จาก 2 ช่องทาง คือ การโพสต์ข้อความสอบถามข้อมูล
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สินค้าใต้รูปภาพ หรือสอบถามข้อมูลสินค้าผ่านทางกล่องข้อความ ผู้ประกอบธุรกิจ หรือร้านค้า จะได้รับ
ข้อมูลจาก 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางอีเมล์ที่ท าการสมัครกับทาง Facebook กับผ่านทางการแจ้งเตือน
ข้อความล่าสุดของทางระบบ โดยการยืนยันค าสั่งซื้อนั้นจะเป็นการตอบข้อความกลับลูกค้า ซึ่งจะแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคา และยอดรวม พร้อมทั้งรายละเอียดการช าระเงินผ่านทางธนาคาร เมื่อ
ลูกค้ามีการช าระเงินตามรายละเอียดการช าระเงินที่ทางร้านได้แจ้งเรียบร้อยแล้วจะท าตอบกลับการ
ช าระเงินผ่านทางกล่องข้อความ พร้อมกับชื่อ สกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง ธนาคารที่ท าการโอนเงินค่าสินค้า
หรือบริการ และวันเวลาการโอนเงิน โดยทางผู้ประกอบธุรกิจ หรือร้านค้าต้องท าการตรวจสอบยอด
จ านวนเงินเมื่อถูกต้องครบถ้วนจะท าการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยการจัดส่งนั้นจะเป็นรูปแบบการจัด
ส่งผ่านไปรษณีย์ หลังจากที่ท าการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งเลขที่ส่งพัสดุสินค้าให้กลับลูกค้า ใน
การบริหารการตลาดนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องท าให้ความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
 ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2558 (National Statistical 
Office, 2015) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้งานกันอยู่ใน
ปัจจุบัน และพบว่า Facebook ยังคงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 อันดับ 2 
โปรแกรม Line Application และอันดับ 3 คือ Google+ โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 92.1 ร้อยละ 85.1 และร้อยละ 67.0 ตามล าดับ การศึกษาและการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ในอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นการ
เปิดรับโฆษณาบน Facebook ซึ่งจะเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการส าหรับการเลือกใช้สื่อทางการ
สื่อสารการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไปได้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และรายได้ของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook หรือไม ่
 2. พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการ
เปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook หรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้บริโภคกับ
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธี
ด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 194,429 คน (Department of the Interior, 2015) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการจ านวนประชากรอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 194,429 คน แต่เนื่องไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้บริการ Facebook อย่างแน่นอน จึง
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% จากจ านวนประชากร 100,000-
1,000,000 คน ของโคเฮน และมอร์ริสสัน (Cohen & Morrison, 2000) ได้เท่ากับ 383-384 คน และรองรับ
ความผิดพลาดไว้โดยส ารองกลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและดัดแปลงจากหนังสือเอกสาร วารสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายออนไลน์ Facebook ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์มาวิเคราะห์  โดยวิธีการทางสถิติและ
เสนอผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละในการวิเคราะห์และ
น าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

2. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ ผู้วิจัยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์และน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่าย
ออนไลน์ Facebook ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก ( X ) ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์จ านวน 13 ข้อ และ
น าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย  
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 ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook กรณีกลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม 
ใช้การทดสอบที (t-test) ส าหรับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบ One-way ANOVA 
และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน ทางนัยส าคัญทางสถิติที่.05 ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคล จ านวนความถี่ (คน) 
N = 400 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 107 26.80 
หญิง 293 73.30 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
     น้อยกว่า 5,000 บาท / เดือน 15 3.80 
     5,000 – 7,500 บาท / เดือน 32 8.00 
     7,501 – 10,000 บาท / เดือน 49 12.30 
     10,001 – 12,500 บาท / เดือน 141 35.30 
     มากกว่า 12,500 บาท / เดือน 163 40.80 

 
 จากตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 
รองลงมาเป็นชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 12,500 บาท/เดือน จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–12,500 บาท/เดือน จ านวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 7,501–10,000 บาท/เดือน จ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.30  
5,000–7,500 บาท/เดือน จ านวน 32 คน 8.00 น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 15 คิดเป็น        
ร้อยละ 3.80 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที ่2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Facebook 
 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน Facebook จ านวนความถี่ (คน) 
N = 400  

ร้อยละ 

จุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook    
เพื่อติดตามข่าวสารบ้านเมือง 6 1.50 

เพื่อการศึกษา  103 25.80 
เพื่อความบันเทิง 93 23.30 
เพื่อร่วมกิจกรรม  71 17.80 

เพื่อติดต่อสื่อสารและรับข้อมลูต่าง ๆ 127 31.80 
ช่วงวัน การใช้ Facebook ต่อสัปดาห ์   

 ทุกวัน 73 18.30 
 4 – 6 วันต่อสัปดาห ์ 174 43.50 

2 - 3 วันต่อสัปดาห ์ 58 14.50 
 1 วันต่อสัปดาห ์ 78 19.50 

 น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห ์ 17 4.30 
ความถี่ การใช้ Facebook ในแต่ละคร้ัง    

น้อยกว่า 30 นาที 2 .5 
30 นาที – 60 นาที 12 3.0 

มากกว่า 1 ช.ม. แต่ไม่เกิน1.30 ช.ม. 37 9.3 
มากกว่า 1.30 ช.ม. แต่ไม่เกิน 2 ช.ม. 160 40.0 

มากกว่า 2 ช.ม. 189 47.3 
ระยะเวลา การใช้ Facebook มากที่สุด   

 00:01 น. – 04:00 น. 0 0.00 
 04:01 น. – 08:00 น. 0 0.00 

 08:01 น. – 12:00 น. 2 0.50 
12:01 น. – 16:00 น. 174 43.50 

 16:01 น. – 20:00 น. 199 49.80 
20:01 น. – 00:00 น.  25 6.30 

ประสบการณ์ในการใช้ Facebook    
ต่ ากว่า 6 เดือน 0 0.00 

6 เดือน 0 0.00 
12 เดือน 2 0.50 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี 53 13.3 
 2 ปี ขึ้นไป 345 86.3 

สถานที่การใช้ Facebook  มากที่สุด   
ที่พักอาศัย 46 11.50 

 ที่สถานศึกษา 194 48.50 
ร้านอินเตอรเ์น็ต 30 7.50 

อื่น ๆ 130 32.50 
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 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
งาน Facebook จุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook มากที่สุด คือ เพ่ือติดต่อสื่อสารและรับข้อมูล
ต่าง ๆ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 จุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook น้อยที่สุด คือ    
เพ่ือติดตามข่าวสารบ้านเมือง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ช่วงวันการใช้ Facebook มากที่สุด คือ 4–6 วันต่อสัปดาห์ 
จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 น้อยที่สุด คือ ช่วงวันการใช้ Facebook  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การใช้งาน Facebook มากที่สุด คือการใช้งาน Facebook 
มากกว่า 2 ช.ม. จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 น้อยที่สุด คือ การใช้ Facebook น้อยกว่า 30 
นาที จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ Facebook มากที่สุด คือ เวลา 16:01–20:00 น. จ านวน 
199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 น้อยที่สุด คือ ใช้ Facebook เวลา 08:01–12:00 น. จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการใช้ Facebook มากที่สุดคือ  2 ปี ขึ้น
ไป จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30 น้อยที่สุด คือ ประสบการณ์ในการใช้ Facebook  12 
เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ Facebook  มากที่สุด คือ ในที่สถานศึกษา จ านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.50 น้อยที่สุด คือ ใช้ Facebook ร้านอินเตอร์เน็ต จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.50 
 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการการตัดสินใจซื้อ   

สินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook 
 

การตอบสนองต่อโฆษณาบน Facebook X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
การตัดสินใจซ้ือจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพ่ือน    
1. การแนะน าสินคา้หรือบริการจากเพื่อนผ่านทาง Facebook มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ 

4.10 .60 ระดับมาก 

2. การไดร้ับข้อมูลสินค้าและบริการจากการอ่านสถานะส่วนตัวของเพื่อนมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.02 .56 ระดับมาก 

3. การไดร้ับข้อมูลสินค้าและบริการจากการดูรูปภาพของเพื่อน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.01 .49 ระดับมาก 

4. การไดร้ับข้อมูลสินค้าและบริการจากการรับข้อความส่วนตัว (PM: Private 
Message) มีผลต่อ  การตดัสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.16 .37 ระดับมาก 

5. การไดร้ับข้อมูลสินค้าและบริการผ่านกิจกรรมของเพื่อน ร่วมกับแบรนด์ของ
สินค้าและบริการต่าง ๆ มผีลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.14 .41 ระดับมาก 

ผลรวมระดับความคิดเห็น 4.08 .27 ระดับมาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

 
การตอบสนองต่อโฆษณาบน Facebook 

X  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การตัดสินใจซ้ือจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาโดยตรงของ Facebook    
6. ป้ายโฆษณาของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บน Facebook มีผลกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรืใช้บริการ 

4.12 .44 ระดับมาก 

7. รูปแบบของโฆษณา แบรนด์เนอร์ ท่ีปรากฏบน Facebook มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรืใช้บริการ 

4.18 .42 ระดับมาก 

8. การไดร้ับข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่าน Widget บน Facebook มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.15 .42 ระดับมาก 

9. การไดร้ับข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่าน Getter บน Facebook มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.09 .43 ระดับมาก 

ผลรวมระดับความคิดเห็น 4.14 .39 ระดับมาก 
การตัดสินใจซ้ือจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาจากกลุม่หรือแฟนเพจบน 
Facebook 

   

10. การจดัตั้งกลุ่มหรือเพจของสินค้าและบริการต่าง ๆบน Facebook มีผล
ต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.13 .42 ระดับมาก 

11. ข้อมูลเกีย่วกับสินค้าหรือบริการจากกลุม่บน Facebook มีผลตอ่การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

4.15 .41 ระดับมาก 

12. ดารา นักร้อง นักแสดง หรือ บุคคลที่มีช่ือเสยีงทางสังคม ท่ีจัดตัง้กลุ่มบน 
Facebook มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการ 

4.16 .36 ระดับมาก 

13. การได้รับคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่าง ๆ จากกลุ่มต่าง ๆ บน 
Facebook มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการ 

4.11 .43 ระดับมาก 

14. การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม เช่น เล่นเกมส์ชิงรางวลั, ตอบค าถามชิง
รางวัลหรืออ่ืน ๆ บน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

3.98 .51 ระดับมาก 

ผลรวมระดับความคิดเห็น 4.10 .31 ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook  พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความ
คิดเห็นการตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพ่ือน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ
ได้รับข้อมูลสินค้าและบริการจากการรับข้อความส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  รองลงมาการได้รับข้อมูลสินค้าและบริการผ่านกิจกรรมของเพ่ือน ร่วมกับ      
แบรนด์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 การแนะน าสินค้าหรือบริการจากเพ่ือนผ่านทาง Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือ
การใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 การได้รับข้อมูลสินค้าและบริการจากการอ่านสถานะส่วนตัว
ของเพ่ือนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 และการได้รับข้อมูล

ตาราง 3 (ต่อ) 
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สินค้าและบริการจากการดูรูปภาพของเพ่ือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.01 ตามล าดับ 
 การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาโดยตรงของ Facebook ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
รูปแบบของโฆษณา ที่ปรากฏบน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรืใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 รองลงมา การได้รับข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่าน Widget บน Facebook มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ป้ายโฆษณาของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บน 
Facebook มีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหรืใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และการได้รับข้อมูล
สินค้าหรือบริการผ่าน Getter บน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ตามล าดับ 
 การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาจากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า  ดารา นักร้อง นักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ทางสังคม ที่จัดตั้งกลุ่มบน Facebook มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
จากกลุ่มบน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การจัดตั้ง
กลุ่มหรือเพจของสินค้าและบริการต่าง ๆ บน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 การได้รับคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่าง ๆ จากกลุ่มต่าง ๆ บน Facebook มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม 
เช่น เล่นเกมส์ชิงรางวัล ตอบค าถามชิงรางวัลหรืออ่ืน ๆ บน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน 

Facebook 
 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าจากการเปิดรับสื่อ
โฆษณาบน Facebook 

 
เพศ 

 
X  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

- การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรปูแบบโฆษณา
โดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน 

ชาย (N=107) 4.09 .26 .07 .78 
หญิง(N=293) 4.08 .28   

- การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรปูแบบโฆษณา
โดยตรงของ Facebook 

ชาย (N=107) 4.14 .41 .23 .62 
หญิง(N=293) 4.14 .39   

- การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรปูแบบโฆษณา
จากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook 

ชาย (N=107) 4.12 .35 5.08 .02** 
หญิง(N=293) 4.10 .29   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขอมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการ
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เปิดรับรูปแบบโฆษณาจากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตารางที ่5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับ

สื่อโฆษณาบน Facebook 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณา
โดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน   

     

ระหว่างกลุม่ 4 .232 .058 .752 .557 

ภายในกลุ่ม 395 30.523 .077   
รวม 399 30.756    

การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณา
โดยตรงของ Facebook 

     

ระหว่างกลุม่ 4 .237 .059 .371 .830 

ภายในกลุ่ม 395 63.041 .160   
รวม 399 63.277    

การตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณา
จากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook 

     

ระหว่างกลุม่ 4 .269 .067 .680 .606 

ภายในกลุ่ม 395 39.062 .099   
รวม 39.33 399    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ไม่แตกต่างกันทั้ง 3 
แนวทาง  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้งาน Facebook 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ซึ่งสอดคล้องกับภาณุวัฒน์ 
กองราช (Kongrach, 2011) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
วัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของ
วัยรุ่น รูปแบการใช้บริการ และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชาศาสตร์กับ
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พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น โดยงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
มีอายุระหว่าง 19-21 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีอัตราการใช้บริการ 1-5 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ในการใช้แต่ละครั้ง ใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงต่อครั้ง และมีประสบการณ์ใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี 
โดยที่ส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีใน Facebook ซึ่งประกอบด้วย การโต้ตอบบน
กระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ การเล่นเกม การตอบค าถาม (Quiz) การแบ่งปันรูปแบบการ
แบ่งปันวีดิโอ การค้นหาเพ่ือนเก่า การส่งข้อความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like)  ผล
การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย พบว่า พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ (System Addiction) และ
กติกาใช้งาน (System Stickiness) เป็นผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) 
และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลิน
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบ  และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท า
ตามกระแสนิยม จึงท าให้อัตราการใช้เพิ่มข้ึนจนเกิดเป็นการติดการใช้งาน และอาจท าให้เกิดความรู้สึก
กังวลหรือหมกมุ่นว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอีกจนกลายเป็นความลุ่มหลงผิดปกติ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตามระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพ่ือน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มาจากการได้รับข้อมูล
สินค้าและบริการจากการรับข้อความส่วนตัว (PM: Private Message) และสอดคล้องกับพิชามญชุ์ 
มะลิขาว (Malikhaw, 2011) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค” ด้านระบบอินเทอร์เน็ตในระดับไว้วางใจ พบว่า ความไว้วางใจในการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านผู้ขายสินค้า ด้านระบบอินเทอร์เน็ต และด้านการปกป้อง
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ด้านค่าใช้จ่าย ด้านจ านวนครั้งและด้าน
จ านวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การใช้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคทั้งที่เป็นกลุ่มหรือบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
โดยวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ถือเป็นสิ่งส าคัญ
มากผู้โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ก็จะท าให้มีความส าเร็จในการการโฆษณาผ่านระบบ
สังคมออนไลน์ Facebook เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากข้ึนด้วยกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
การรับสื่อโฆษณาบน Facebook ที่น ามาตัดสินใจได้ ดังนั้นการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การได้รับคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่าง ๆ จากกลุ่มต่าง ๆ 
บน Facebook มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับวิมลพรรณ อาภาเวท 
และคณะ (Aphawet, et al., 2011) ได้ศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
เฟซบุ๊ค (Facebook) ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊ค ตลอดจน
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังการใช้ประโยชน์  และความพ่ึงพอใจที่มีต่อเฟซบุ๊คกับ
พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊คของนักศึกษา  มีวัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊คเป็นต้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่าเพศชาย       
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับรูปแบบโฆษณาจากกลุ่มหรือแฟนเพจบน Facebook 
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สอดคล้องกับสุทามาศ จันทรถาวร (Chanthrathawon, 2013) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้ใช้งาน Facebook ที่มีผลต่อ
การดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 400 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มี การใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความสนใจใน
การสั่งซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ และใช้ Facebook เพ่ือการบันเทิง ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสินค้าตรงกับความ
ต้องการด้านราคา ส่วนลดและของแถม ส่วนด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับ บริการออกค่าขนส่งฟรี ส่วนประสมทางการตลาดในด้านสินค้า ราคา และการบริการ 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบน Facebook เช่นกัน   
 ดังนั้นแสดงว่าพฤติกรรมการใช้ Facebook ได้แก่ จุดประสงค์หลักในการใช้ การเปิดรับสื่อ
โฆษณาบน Facebook  การใช้  Facebook ในแต่ละครั้ ง  ช่วงเวลาที่ท่านใช้  Facebook และ
ประสบการณ์ในการใช้ Facebook ตามค ากล่าวของศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (Napathum, et 
al., 2007) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวก าหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมหนึ่ง ค่านิยมในการก าหนดลักษณะของสังคม ช่วงวันการใช้ Facebook ต่อสัปดาห์ กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ในรูปแบบการตัดสินใจซื้อจากการเปิดรับ
รูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรสร้างกิจกรรมทาง Facebook ของร้านค้าให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การแชร์ 
หรือคอมเมนต์ในแฟนเพจ หาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เพ่ือเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมด้านบริโภค  
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์
และเว็บเพจเพ่ือให้เข้าไปเลือกซื้อได้ง่าย ลดขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อให้เหลือน้อยที่สุดและง่าย
ที่สุด  
 4. ควรศึกษากลุ่มเป้าหมาย เช่นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยเริ่มต้นชีวิตการท างานให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 6. ควรบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เพ่ือ
สร้างความนิยมให้กับร้านค้าออนไลน์ และสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านร้านค้าออนไลน์ให้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่  
 7. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเพ่ิมเติมในเรื่องวิธีการหรือนโยบายการรักษาความเป็น
ส่วนตัว เพ่ือยกระดับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านทาง Facebook ให้มีมาตรฐานรองรับ
เช่นเดียวกับทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง       
ในจังหวัดสุรินทร์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบบเจาะจง จ านวน 170 คน และ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  โดยการเลือกกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย แบบบังเอิญ จ านวน 80 คน รวมทั้งหมด 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอพพลิเคชั่นฯ 
คู่มือและวีดีทัศน์แนะน าการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งาน
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แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีถ่ายทอด
เทคโนโลยีในแบบสาธิตเป็นรายบุคคล  ใช้การพูดให้ฟัง แสดงให้ดูแบบรายบุคคล ให้ทดลองการใช้งาน 
และประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ศักยภาพของการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  ประชาชน  ชุมชนที่
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์ และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ในการน าผล 
โดยวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะผสมผสานกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีผลท าให้เกิด
การปรับเปลี่ยนในด้านทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างคณะผู้วิจัยและประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และ
สร้างกระบวนการน าเสนอแนวคิดร่วมกันมากขึ้น ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกับการลงมือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง  เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว  ผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้กับชุมชน      
รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า 
OTOP ของจังหวัดสุรินทร์  ไปสู่สาธารณะชน ผู้รับการถ่ายทอดมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 
 
ค าส าคัญ   
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การท่องเที่ยว  เศรษฐกิจชุมชน  สินค้า OTOP 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research aimed to transfer technology and conduct a 
satisfaction study on technology transfer and the use of the application for community 
economy tourism and OTOP products of Surin province. The participants of this study 
were people living in community tourism villages of Surin and neighboring villages. 
There were 250 participants in total participated in this study including 170 of general 
participants (selected through a purposive sampling technique) and 80 of tourists 
traveling to Surin (selected through an accidental sampling technique). The tools used 
in the research are applications. Guide and video guide on how to use the application 
of tourism, community economy and OTOP products in Surin province. Questionnaire 
assessing satisfaction in technology transfer and usage of tourism applications for 
community economy and OTOP products in Surin province by means of technology 
transfer in demonstration form individually use speech show for individual viewing to 
test the use and assessing the satisfaction in transferring technology and using 
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applications for tourism, community economy and OTOP products in Surin province 
statistics used in data analysis consist of mean and standard deviation. 
 The study showed that in technology transfer resulting in changes in the 
potential of tourism community economy and OTOP products in Surin province, 
community residents who are community tourism villages product, community 
product and nearby villages In Surin province and tourists traveling to Surin province 
gain knowledge and understanding in bringing results from research into practice by 
means of technology transfer, will be combined with the mutual learning exchange 
process resulting in a change in the positive attitude between the research team and 
the tourists community and create more common presentation concepts receive 
academic knowledge and practice continuously. It’s an important motivation to change 
the behavior of being a good host in welcoming tourists produce products to meet the 
needs of tourists generate income for the community. As well as publicizing information on 
tourism, community economy and OTOP products of Surin province to the public and 
the use of the application was at a very good level (X  = 4.52, S.D. = 0.54).    
 
Keywords 
 Technology Transfer, Tourism, Community Economy, OTOP Products 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ด้วยนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ข้อ 6 คือ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วม
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  การสร้างแรงจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยายต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP เพ่ือยกระดับการพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งพัฒนาภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศ  ทั้งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยเน้นการใช้ความรู้และเพ่ิมพูน
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  ราคาเป็น
ธรรมต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสุรินทร์ (Wannakayont, et al., 2018) 
  ในปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2561 ได้มีการสนับสนุนในการด าเนินโครงการนวัตกรรมสารสนเทศ 
Application การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดสุรินทร์ และมีการ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP จังหวัด
สุรินทร์ขึ้น  โดยเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน  ที่น ามาใช้
กับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พกติดตัวไปด้วยเสมอ แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถ
น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพให้การเดินทางท่องเที่ยวให้มีความง่าย และสะดวกขึ้น  มีประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว  เพราะแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
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นักท่องเที่ยว  อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า กิจกรรมและประเพณีต่าง ๆ ไว้ เป็นต้น  
ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ และประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมสารสนเทศ Application การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และ
สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดสุรินทร์ จากกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดสุรินทร์และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เพ่ือให้ชุมชนในแต่ละชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่อยู่ในมีท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและการตลาดมากขึ้น 
และได้มีการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดสู่สากล 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
และเส้นทางการท่องเที่ยว  ตามแนวนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0  
 ในการพัฒนางานวิจัยในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการท างานวิจัย คือ การ
ขาดข้อมูลบางประการที่ไม่สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้งานได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและขาดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่วิจัยได้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ในงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แม้ตัว
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจที่จะน าไปต่อยอดด าเนินการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ หากแต่ขาดข้อมูลทาง
การตลาดหรือความคิดเห็นจากผู้บริโภคที่เพียงพอให้ผู้ประกอบการ หรือชุมชน สามารถน าไปใช้
ตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยนั้นไปใช้จริง งานวิจัยทีม่ีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สามารถน าไปด าเนินการวิจัยให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการผู้สนใจ หรือชุมชนเป้าหมายพึงทราบ
ก่อนน าผลงานการวิจัยไปด าเนินการต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์จริง (Yưnyongphutthakan, Chinsan 
& Chinsan, 2016) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการน าเอางานวิจัยที่พัฒนาขึ้น น าไปใช้
งานให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการน าเอางานวิจัยแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชน และสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มาด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์  
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือเป็นการน าผลจากการวิจัยไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการทดลองการใช้งานในสภาพความเป็นจริง และน าเอาความรู้
ที่ได้รับมาท าการปรับปรุงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ให้มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมไปถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์  ไปสู่สาธารณะชนอีกด้วย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ควรมีการน าเอางานวิจัยแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ที่พัฒนาขึ้น น าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร 
 2.  การถ่ายทอดความรู้และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ 
 2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์  

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์ ขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95  และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Wanitbancha, 2006) มีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
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ซึ่งจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 246 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ  โดยมีความ

ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250  คน 
ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 246 คน โดยมีวิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้   
  1.1  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็น
ประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 66 คน ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์ 52 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน  
รวมเป็นจ านวน 104 คน 
  1.2  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
จนถึง เมษายน พ.ศ. 2562 จ านวน 80 คน  

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
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  2.1.  แอพพลิเคชั่นฯ คู่มือและวีดีทัศน์แนะน าการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  

   2.2.  แบบสอบถาม  
                   ใช้ในการสอบถามประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ประกอบไปด้วย 2 ตอน ได้แก ่
        2.2.1  ตอนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้
งาน แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 
        2.2.2  ตอนที่ 2  สอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   2.3.  แบบสอบถามออนไลน์ ประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การใช้งาน แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล      
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุ มชน
และสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   3.1  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยการ
ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน/ผู้ประสานงาน ได้แก่ หมู่บ้านอาลึ ชุมชนหมู่บ้านท่าสว่าง ชุมชน
หมู่บ้านโพธิ์กอง ชุมชนหมู่บ้านหม่อนไหมพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านประทุน ชุมชนหมู่บ้านนาตัง ชุมชน
หมู่บ้านพญาราม ชุมชนหมู่บ้านสะดีย์ ชุมชนหมู่บ้านโชคหัวแรด ชุมชนหมู่บ้านวังศิลา ชุมชนหมู่บ้าน
ส าโรง ชุมชนหมู่บ้านกุดหลวง ชุมชนหมู่บ้านโนนทอง ชุมชนหมู่บ้านเกาะแก้ว ชุมชนหมู่บ้านไผ่ ชุมชน
หมู่บ้านโบก ชุมชนหมู่บ้านศรีสุข ชุมชนหมู่บ้านหนองเรือ ชุมชนหมู่บ้านอ้อมแก้ว ชุมชนหมู่บ้านหอก 
ชุมชนหมู่บ้านโนง ชุมชนหมู่บ้านกล้วย ชุมชนหมู่บ้านโคกอ านวย ชุมชนหมู่บ้านพระจันทร์ ชุมชน
หมู่บ้านลูกควาย ชุมชนหมู่บ้านท่าพระ ชุมชนหมู่บ้านขยูงทอง ชุมชนหมู่บ้านหนองกฐิน ชุมชน
หมู่บ้านแสงทรัพย์ ชุมชนหมู่บ้านโนนจิก ชุมชนหมู่บ้านตาอ็อง ชุมชนหมู่บ้านเมืองลีง ชุมชนหมู่บ้าน
สวายจู ชุมชนหมู่บ้านตาเดาะ ชุมชนหมู่บ้านเขวาน้อย ชุมชนหมู่บ้านเทนมีย์ ชุมชนหมู่บ้านโคกสะอาด 
ชุมชนหมู่บ้านโจรก  ชุมชนหมู่บ้านโคกตะเคียน ณ ชุมชนหมู่บ้านในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-
ห้วยส าราญ ชุมชนหมู่บ้านโนนคูณ ชุมชนหมู่บ้านไทร ชุมชนหมู่บ้านตาพรม ชุมชนหมู่บ้านช่างปี่ 
ชุมชนหมู่บ้านโคกอาโพน ชุมชนหมู่บ้านข่า ชุมชนหมู่บ้านหนองบัว และชุมชนหมู่บ้านตาทิตย์ และลง
พ้ืนที่ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ การใช้งาน และการ
ประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์    
                 3.1.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบบเจาะจง คือประชาชนทั่วไป ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 66 คน  ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดสุรินทร์ 52 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน  จ านวน 104 คน 
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และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยแบบบังเอิญ จ านวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยด าเนินการดังนี้ 
    1)  ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามที่ได้ติดต่อประสานงาน นัด
วันเวลา และสถานที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  โดยเริ่มจากการแนะน าตนเอง ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของการมาถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในครั้งนี้   
   2)  ให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ท าการศึกษาคู่มือและดูวีดีทัศน์
แนะน าการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ 
   3)  ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  โดยใช้วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีในแบบ
สาธิตเป็นรายบุคคล  โดยการพูดให้ฟังและแสดงให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ดูแบบรายบุคคล
ด้วยตนเอง  
   4)  ด าเนินการสาธิตการดาวน์โหลด (Download) และติดตั้ง (Install) 
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ลงในโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาทร์โฟนของคณะผู้วิจัย   
   5)  ด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดาวน์โหลด (Download) 
และติดตั้ง (Install) แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ลงใน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาทร์โฟนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   6)  คณะผู้วิจัย สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ให้กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยให้ดู 
   7)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ทดลองการใช้งานแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ โดยอยู่ในความควบคุมของคณะผู้วิจัย  
   8)  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ โดยขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ตอบค าถามให้ตรงกับความเป็น
จริงที่สุด ตามประเด็นที่คณะผู้วิจัยได้จัดท าไว้  โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสอบถามออนไลน์  
สอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้กล่าวค า
ขอบคุณที่สละเวลาในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  
   3.2  คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  ที่เก็บข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามที่เป็นเอกกสารและ
แบบสอบถามออนไลน์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการวิจัย 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            4.1 การวิเคราะห์เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ (Chanchalo, 1999) 

  ระดับคะแนนเท่ากับ 5  คือ  ความคิดเห็นดีมาก 
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  ระดับคะแนนเท่ากับ 4  คือ  ความคิดเห็นดี  
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3  คือ  ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2  คือ  ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1  คือ  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

     4.2   การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)    
                การหาค่าเฉลี่ย มีสูตรในการค านวณ ดังนี้ (SincHaru, 2006) 
 

     สูตร   X   =  
N

X
 

     เมื่อ X      =  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
     X   =  ผลรวมของคะแนน 
    N     =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

               การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสูตรในการค านวณ 
 

    สูตร   S.D.  =  
 
 1N

2XX


 
 

  เมื่อ S.D. =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N  =  จ านวนครั้งของการประเมิน 
   X  =  ค่าคะแนนของการประเมินในแต่ละครั้ง 
   X   =  ค่าเฉลี่ยของการประเมินทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า 
OTOP จังหวัดสุรินทร์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ 
      ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านศักยภาพของการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  ประชาชน  ชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ในการน าผลจากการวิจัย
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะผสมผสานกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
มีผลท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนในด้านทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างคณะผู้วิจัยและประชาชน ชุมชน 
นักท่องเที่ยว และสร้างกระบวนการน าเสนอแนวคิดร่วมกันมากข้ึน ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกับ
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การลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัด
สุรินทร์  ไปสู่สาธารณะชนต่อไป 
 2.  การประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ 
                 หลังจากท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ 
โดยมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์   
 

ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. รูปแบบและขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.46 0.58 ดี 
2. ระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 4.54 0.54 ดีมาก 
3. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม 4.52 0.54 ดีมาก 
                                        รวม 4.51 0.55 ดีมาก 
 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับที่ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.54  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับความคิดเห็น ดังนี้ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ด้านการให้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 และด้านการน าเสนอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 
  2.2  ส่วนที่ 2  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
             จากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ผู้ตอบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  ควรมีการแนะน าให้ความรู้ในเรื่องการ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยว การผลิตสินค้าชุมชน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง
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บรรจุภัณฑ์ เพ่ือน าไปจัดจ าหน่ายต่อไป และควรจัดให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย สามารถท างาน ประมวลผล
ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ มาช่วยในการสนับสนุนการใช้งานแอพพลิเคชั่นฯ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ที่ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็น ตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียงใน
จังหวัดสุรินทร์ รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก  คณะผู้วิจัย ต้องการให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
ชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง  และนักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และทดลองใช้งาน
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือสามารถท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการปรับปรุงการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัด
สุรินทร์   ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sutthisak (2017) ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ที่ว่า การเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านศักยภาพของสมาชิกจากอดีต และการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ยังเป็นการช่วยในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ไปสู่สาธารณะชนอีกด้วย   

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอพพลิเคชั่น
การท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatkanon, Rattananaraphan & Tempam (2014) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและของที่ระลึกจากเศษวัสดุสิ่ง
ทอ  พบว่า ความพึงพอใจของการรับประโยชน์และคุณค่า ของกลุ่มตัวอย่าง  ในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและของที่ระลึกจากเศษวัสดุสิ่งทอ  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้รูปแบบและขั้นตอน ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแบบสาธิตเป็นรายบุคคล  ใช้การพูดให้ฟัง แสดงให้ดูแบบรายบุคคล  ให้ทดลอง
การใช้งาน  เนื้อหาในการน าเสนอมีความชัดเจน/น่าสนใจ/เข้าใจง่าย การด าเนินเรื่องมีความต่อเนื่อง 
และระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม ผู้ถ่ายทอดมีความรู้และประสบการณ์ มีสื่อ เอกสาร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น คู่มือ และวีดีทัศน์การใช้งาน ประกอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความเหมาะสม 
รวมไปถึงเปิดโอกาสให้มีซักถาม และมีการให้บริการที่สุภาพและเป็นมิตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1.  ควรมีสถานที่จัดเป็นที่รวมตัวกันของชุมชนเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสินค้า OTOP  
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีการเดินทางสะดวก  และมีความปลอดภัย 
 2.  สร้างความมั่นคงในด้านการตลาด และพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งยังคงต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ต่อยอดองค์ความรู้และการน าใช้ประโยชน์จริง รองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคต่อไป 
 3.  ควรมีการแนะน าให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว การผลิตสินค้า
ชุมชน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์  เพื่อน าไปจัดจ าหน่ายต่อไป 
 4.  ควรจัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถท างาน ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ มาช่วยในการสนับสนุน การใช้งานให้แก่คนในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ควรมีระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรความ
เหมาะสมของช่วงระยะเวลาในการท าความเข้าใจ และทดลองการใช้งานด้วย และควรจัดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีความมั่นใจในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติ  
 2.  หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ชุมชนบางส่วนไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ไปถ่ายทอดและขยายผลต่อ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเจตคติของคนในชุมชนให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ และการให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ควรมีการติดตาม (Monitoring) และประเมินผล 
(Evaluating) การขยายผลของชุมชน และการน าความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ (Output) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
 3.  เนื่องจากการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ในการทดลองการใช้งานแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
จังหวัดสุรินทร์ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ของผู้ใช้  จึงต้องมีการ
ตรวจสอบว่าในพ้ืนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดบ้าง  ดังนั้น  จึงต้องเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความพร้อมในการทดลองการใช้งาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความต้องการในเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์ ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
 2.  ควรท าการวิจัยเชิงบูรณาการตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้า ไปจนถึงการจัด
จ าหน่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถแข่งขันได้ 
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Chi ̄ang Mai [Potential of farmers receiving technology transfer Rice Seed 
from Chiang Mai Rice Seed Center]. Master of Science, Program Agriculture 
and Rural Development Branch, Chiang Mai University. 

Wanitbancha, K. (2006). sathiti samrap nga ̄nwic ̌hai [Statistics for research]. 2nd ed.  
Bangkok: Chulalongkorn University Press. 

Wannakayont, et al. (2018). ka ̄nphatthana ̄ ʻæ ̄pho ̜̄ phlikhe ̄chan ka ̄ntho ̜̄ngthi ̄eo               
se ̄tthakit chumchon læ sinkha ̄ OTOP c ̌hangwat Surin [Mobile phone 
application development for Community -based economic tourism and 
OTOP products in Surin Province]. Doctor of Philosophy Program in Industrial 
Technology, Faculty of Industrial Technology, Surindra Rajabhat University. 

Yưnyongphutthakan, W., Chin san, K., & Chinsan, S. (2016). ka ̄nʻo ̜̄kbæ ̄p banc ̌huphan 
ka ̄nthotso ̜̄p phu ̄bo ̜̄ripho ̄k samrap phalittaphan thi ̄ phatthana ̄ dai 
[Packaging design, consumer testing for developed products]. Department of 
Food Science Faculty of Science, Faculty of Information Science, Burapa 
University. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

  
 

การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนราธิวาส 

 
AN EVALUATION OF SOCIAL SERVICE FOR THE ELDERLY IN LOCAL 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NARATHIWAT PROVINCE 
 

พรทิพย์  มานพค า1 และวิภาวี  พิจิตบันดาล2 

Phornthip  Manopkham1  and Vipavee  Pijitbundarn2 

 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

จังหวัดชลบุร ี
2อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบุร ี

1 Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Graduate School of Public Administration, 
Burapha University, Chonburi 

2Advisor, Graduate School of Public Administration, Burapha University, Chonburi 
E-mail: m.phornthip@hotmail.com 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บริบท ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิตและการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
และ 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดบริการสังคมและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดบริการสังคมแก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส รูปแบบและวิธีการวิจัยของการศึกษาการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาก 11 เทศบาลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดบริการสังคมแก่
ผู้สูงอายุ ประธานชุมชน/ตัวแทนผู้น าชุมชนและ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 78 คน และตอบแบบสอบถาม จ านวน 416 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลระดับความคิดเห็นบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตและการ
จัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  
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1. บริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตมีอิทธิพลต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสกล่าวคือ ด้านบริบทมี อิทธิพลทางตรงต่อด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิตของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยน าเข้ามีอิทธิพลทางตรงต่อด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของการจัดบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นทุกตัวแปรแฝงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(5 ระดับ) ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านปัจจัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) 
เท่ากับ .196 (t = 4.734, p < .01) 

2. ในเทศบาลมีผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม เวลาจัดการบริการได้มีการแยกกัน
เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ ผู้สูงอายุมีเวลาไม่ตรงกัน เทศบาลจัดโครงการโดยไม่ได้ชี้แจง
รายละเอียด ไม่รู้เรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ เพราะอ่านหนังสือไม่ออก ไม่ได้เรียนหนังสือ เทศบาลไม่
ค่อยมีโครงการท าให้ผู้สูงอายุไม่ทราบกฎ ระเบียบของเทศบาล 

 
ค าส าคัญ 
 การจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the relationship between 
contexts, input factors, process, outputs and social service management for the elderly in 
the area of local Administrative Organizations in Narathiwat province, and 2) to study 
problems, obstacles and solutions for social services for the elderly in Narathiwat local 
Administrative Organizations. The research methodology used in this study was mixed 
method. The samples for this research consisted of 11 Municipalities local Administrative 
Organization of Narathiwat province. The sample group was selected by multi stage 
sampling technique comprised of the chief executives of Narathiwat local Administrative 
Organizations, the officers who were responsible for providing social services to the 
elderly, community leaders, the representatives of the communities and the elderly in 
Narathiwat local Administrative Organizations. The data were collected by interviewing 78 
key informants, and the sample consisted of 416 respondents. The tools used in this 
research were 5- level rating scale questionnaire. The data were analyzed using statistical 
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composed of percentage mean, standard deviation and t-test. The qualitative research 
was concluded by in-depth interviewing, and the data were analyzed using the content 
analysis of opinions on the context, inputs, process, outputs and social service 
management for the elderly in local Administrative Organizations in Narathiwat province. 

The research findings revealed that: 
1. The context of the input factors and the process of outputs influenced the 

provision of social services to the elderly in local Administrative Organizations in 
Narathiwat province. The process and outputs had direct influence on the provision of 
social services to the elderly in Narathiwat local Administrative Organizations. The input 
factors had a direct influence on the process and the outputs of social services for the 
elderly in Narathiwat local Administrative Organizations. The process and outputs had a 
direct influence on the provision of social services to the elderly of Narathiwat local 
Administrative Organizations. According to the study, it was found that the opinions of all 
latent variables were at a high level (5 levels). In terms of input factors, the average was 
4.03. The average of the process was 4.04. The average of the process was 4.02. The 
average of social services for the elderly of Narathiwat local Administrative Organizations 
was 4.07, and the path coefficient was 0.196 (t = 4.734, p <.01). 

2. In terms of service management at the municipality office, the elderly who were 
Buddhist and Islamic, the service time were separate for convenience reasons. The elderly 
had different convenience time. The municipality offices organized the project without 
elaborating the details of the project to the elderly. Some elderly lacked of knowledges 
about law and rules of the municipality because they were illiterate. Moreover, the 
municipalities rarely organized the projects which brought about the elderly did not know 
the regulations of the municipalities. 

 
Keywords 

Social Services for the Elderly 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 มีการคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ภายใต้ข้อสมมติภาวะเจริญ
พันธุ์ลดลงปกติ โดย Office of the National Economic and Social Development Council (2013) 
พบว่า ผู้สูงอายุมีอัตราเพ่ิมขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคิดเป็นอัตราส่วนจากประชากรผู้สูงอายุจาก ปี 
พ.ศ. 2557 เป็นปีฐาน พบว่า ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.12 ในปี พ.ศ. 2560 (Office of the 
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National Economic and Social Development Council, 2013) จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุนั้น 
เกิดจากปัจจัยของการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุข รวมทั้งนโยบายการวางแผน
ครอบครัว ที่ส่งผลท าให้ประชากรในประเทศมีอายุยืนขึ้น (Ministry of Public Health, 2007) การ
เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุท าให้โครงสร้างประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประชากรในภาพรวมมีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยเด็กลดลง และวัยท างานที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต ส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตของประชากรทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลง ในครอบครัว ซึ่งในอดีตสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือชนบทจะมีการอยู่อาศัยร่วมกัน
เป็นลักษณะครอบครัวขยาย (Extended family) ที่มีคน 3 รุ่นประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และปู่ ย่า หรือ
ตา ยาย รวมทั้งลูกหลานที่ยังไม่แต่งงานอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยผู้สูงอายุจะถูกดูแลจากบุคคลที่อาศัยอยู่
ภายในครอบครัวแต่ในปัจจุบันนั้นพบว่าลักษณะครอบครัวได้เปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ มีขนาดเล็กลง 
ผู้สูงอายุจึงต้องอาศัยอยู่ล าพังในครอบครัวเดิมและพ่ึงพิงตนเองมากขึ้น การช่วยเหลือเกื้อกูลและการพ่ึงพา
อาศัยกันภายในครอบครัวของสังคมไทยก็จะค่อย ๆ ลดความเข้มแข็งลงสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องปกติ คือ คนใน
ครอบครัวต่างแยกย้ายอยู่กระจัดกระจาย ผู้สูงอายุจะด ารงชีวิตเพียงล าพัง หรือถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตาม
ล าพัง โดยในปี พ.ศ. 2545 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังร้อยละ 6 และอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส ร้อยละ 16 
ขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง ได้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9 และอยู่ตามล าพังกับคู่
สมรสเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19 โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง คิดเป็น
ร้อยละมากกว่า  นอกเขตเทศบาล มีการประมาณว่ามีผู้สูงอายุประมาณ 2 แสนกว่าคน อยู่ในภาวะยากจน
เนื่องจากไม่มีรายได้และหลักประกันในชีวิต (Thai Elderly Research and Development Institute 
Foundation, 2014) จากขีดความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างระบบการดูแลระยะยาวทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ ที่ภาครัฐต้อง
เร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จากที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ นได้
พยายามที่จะผลักดันให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ตามมาตรา 
16 และ 17 ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการจัดการศึกษา สาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งสนับสนุนให้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดบริการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น โดยเน้นให้
ด าเนินงานภายใต้แผนงานหลัก 4 แผนงาน คือ 1) แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 2) แผนงานส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ 3) แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ 
และ 4) แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนา คุณภาพชีวิต (Office of the National Economic and 
Social Development Council, 2013) โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายตามระดับพัฒนาการของ
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ชุมชนแต่ละแห่งได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เป็นสร้างหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายเรื่องยัง
ขาดการเชื่อมโยงของการท างานร่วมกัน ท าให้การใช้กลไกต่าง ๆ ของรัฐขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุได้ไม่เต็มศักยภาพ กลไกการขับเคลื่อนระดับปฏิบัติโดยเฉพาะในชุมชนและท้องถิ่นยังมีการ
ประสานและเชื่อมโยงการท างานค่อนข้างน้อย ไม่สามารถระดมพลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Office of the National Economic and Social 
Development Council, 2013) ปัญหาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก เกิด
จากระบบการบริหารงานภายในไม่ว่าจะเป็นการขาดระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือความ
ไม่ชัดเจนของบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสารกัน
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการตรวจสอบติดตามผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน (Kruathep, 2005) ดังนั้นการ
ประเมินผลการบริหารงานด้านการบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ จึงเป็นกิจกรรม ที่ส าคัญในการวัดผลเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลงานอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ปฏิบัติ  ในการที่จะช่วยตัดสินใจเพ่ือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการ
ประเมินจะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ทราบว่าการด าเนินโครงการที่ผ่านไปแล้วนั้น ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่ มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร ตอบสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะยิ่งในพ้ืนที่ห่างไกลและมี
ปัญหาในพื้นที่ เช่น จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความไม่สงบ และมีสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการรับรูปแบบของสังคมเมืองเข้าไปใช้เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การอพยพแรงงานออก
จากท้องถิ่น ท าให้โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น สัดส่วนหนุ่มสาววัยแรงงานน้อยลง ครอบครัว
มีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุ่นหายไปจากครอบครัว ซึ่งภาพรวมในชุมชนมักประกอบไปด้วย
ผู้สูงอายุและเด็กเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มอ่ืนในชุมชน
เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน สิ่งที่ตามมา คือ ผู้สูงอายุ มีผู้ดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขน้อยลง โดยจาก
ข้อมูล พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนราธิวาส มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 77,500 
คน คิดเป็นดัชนีการสูงวัย ร้อยละ 41.94 และมีการคาดคะเนว่า ในปี พ.ศ. 2563 อาจมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จะเพ่ิมเป็น 92,600 คน มีดัชนี การสูงวัยร้อยละ 61.36 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
สูงถึง 132,800 คน ดัชนีการสูงวัย ร้อยละ 80.98 (Ministry of Social Development and Human 
Security, 2013) ผู้วิจัยสนใจศึกษา การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเป็นกรณีศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ผลที่ได้รับจากการประเมิน สามารถน าไปใช้เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการช่วยวางแผนการบริหารงานด้านการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
การวิจัยเรื่ องการประเมินผลการจัดบริการสั งคมแก่ผู้ สู งอายุขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสมีโจทย์ในการวิจัย ดังนี้ 
  1. บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต มีความสัมพันธ์กับการจัดบริการสังคม แก่ผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสหรือไม่อย่างไร 
  2. โครงสร้างองค์ประกอบของบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและการจัดบริการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
หรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและการจัดบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
            2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจัดบริการสังคมและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบและวิธีการวิจัยของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
method research) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธี Explanatory mixed method design ดังนี้วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research)กับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กล่าวคือ จะเป็นการวิจัยวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative research) หลังจากนั้นจะใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มา
สนับสนุน  
 วิธีการวิจัย 

เป็นการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษาได้แก่ 
1.  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  การศึกษาจากข้อมูล รายงาน รายงานประจ าปี  
3.  การใช้แบบสอบถาม  ถามผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ 
4.  การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสังคม  

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยใช้การพรรณนาให้เห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนหรือกรณีที่ศึกษา และใช้การวิเคราะห์ตีความ โดยน าข้อมูลเชิง
รูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็นเชิงนามธรรม โดยพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบ  ศึกษา
ปรากฏการณ์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในภาพรวม โดยการมอง
จากหลายแง่มุม เน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
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ค่านิยม หรืออุดมการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกับการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกับการจัดบริการสังคมแก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายกองค์กรบริหารบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุประธานชุมชน/ตัวแทน
ผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth interview) โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการด าเนินงาน แยกออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

  1.  ประเด็นค าถามการประเมินผลด้านบริบท 
  2.  ประเด็นค าถามการประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้า 
  3.  ประเด็นค าถามการประเมินผลด้านกระบวนการ 
  4.  ประเด็นค าถามการประเมินผลด้านผลผลิต 
  5.  ประเด็นค าถามแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานด้านการจัดบริการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุ 
 1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage 
sampling) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.2.1 จากอ าเภอทั้งหมด13 อ าเภอ ผู้วิจัยจะเลือก โดยใช้วิธีการก าหนดโควต้า 
(Quota sampling) เลือกอ าเภอละ 1 เทศบาล ซึ่งมี 3 เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก เทศบาลเมืองตากใบจาก 3 อ าเภอ 
   1.2.2  อ าเภอที่เหลือ11 อ าเภอ ผู้วิจัยจะเลือกเทศบาลต าบลจากแต่ละอ าเภอมา                
1 เทศบาลต าบลหากอ าเภอใดมีเทศบาลต าบลมากกว่า 1 แห่งจะใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งจะได้เทศบาล
ต าบลจ านวน 8 แห่งเนื่องจากมีอยู่ 2 อ าเภอที่ไม่มีทั้งเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล 
   1.2.3  การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non 
participant observation) เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์ของข้อมูลในการศึกษาวิจัยโดยผู้ศึกษามุ่งสังเกต ถึง
สภาพทั่วไป และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
  1.3. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   1.3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง เพ่ือให้ข้อมูลละเอียดตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ให้มากที่สุด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant) การสัมภาษณ์ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยใช้กรอบ
แนวคิดเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งประเด็นค าถามและค าถามมีลักษณะแบบปลายเปิดและในขณะที่
สัมภาษณ์หากพบประเด็นปัญหาใดน่าสนใจ ก็จะท าการสัมภาษณ์โดยละเอียด เพ่ือให้ได้ค าตอบอย่าง
ชัดเจนพร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลรวมถึงบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก 
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   1.3.2 วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) ได้ใช้เทคนิคการสังเกตโดยตรงเป็นการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนั้นผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์ประเด็น เนื้อหา (Content analysis) ในหลายลักษณะประกอบด้วย 
   1.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล (Interpretative analysis) เป็น
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยตีความจากข้อมูลที่มี    
   1.4.2 วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แบบหน่วยบริบท 
(Contextual unit) โดยการแบ่งรูปแบบของหัวข้อเรื่อง (Categories) ที่ท าการวิเคราะห์ และน ามาเขียน
การรายงานผลการวิจัยโดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย (Descriptive research) ตาม
วัตถุประสงค์อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห์  
   1.4.3 มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) 
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 12,436 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 21 ม.ค. 2559: ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนผู้สูงอายุ 370 คน และผู้วิจัย
ได้เก็บเพ่ิม 15 เปอร์เซ็นต ์คือ 56 คน รวมเป็น 426 คน 
  2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage 
sampling) ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.2.1 จากอ าเภอทั้งหมด13 อ าเภอ ผู้วิจัยจะเลือก โดยใช้วิธีการก าหนดโควต้า 
(Quota sampling) เลือกอ าเภอละ 1 เทศบาล ซึ่งมี 3 เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เทศบาลเมืองสุไหงโกลก เทศบาลเมืองตากใบ จาก 3 อ าเภอ 
  2.2.2 อ าเภอที่เหลือ11 อ าเภอ ผู้วิจัยจะเลือกเทศบาลต าบลจากแต่ละอ าเภอ            
มา 1 เทศบาลต าบล หากอ าเภอใดมีเทศบาลต าบลมากกว่า 1 แห่งจะใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งจะได้เทศบาล
ต าบล จ านวน 8 แห่ง เนื่องจากมีอยู่ 2 อ าเภอ ที่ไม่มีทั้งเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล 
  2.2.3 สุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ โดยค านวณตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ ในแต่ละเทศบาล
เมือง เทศบาลต าบล ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากร (N) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (n) 
1.  เทศบาลเมืองนราธิวาส 3,289 26.4 112 
2.  เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก 3,442 27.8 118 
3.  เทศบาลเมืองตากใบ 1,425 11.5 49 
4.  เทศบาลต าบลตันหยงมสั 736 5.9 25 
5.  เทศบาลต าบลยี่งอ 323 2.6 12 
6.  เทศบาลต าบลต้นไทร 449 3.6 15 
7.  เทศบาลต าบลปะลุร ู 718 5.8 24 
8.  เทศบาลต าบลรือเสาะ 863 6.9 29 
9.  เทศบาลต าบลแว้ง 487 3.9 17 
10.  เทศบาลต าบลศรสีาคร   306 2.5 11 
11.  เทศบาลต าบลสุคริิน 398 3.2 14 

รวม 12,436 100 426 
 
   จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมา 426 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

คงเหลือ 416 คน 
 2.2.4 เก็บตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง ๆ เป็นระบบ (Systematic 

random sampling) โดยใช้เลขที่บ้าน ในแต่ละพ้ืนที่เป็นกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) โดยสุ่ม
ผู้สูงอายุมาครัวเรือนละ 1 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสุ่มตัวอย่างจุดตั้งต้น (Random start) ก่อน หากครัวเรือนใด
ไม่มีผู้สูงอายุ หรือมีแต่ไม่เต็มใจให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะเลือกครัวเรือนถัดไป จนได้จ านวนที่ต้องการ 
  2.3 เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม ถ่ายภาพ สังเกต และจดบันทึกตามความเหมาะสมให้ได้รายละเอียดตามขอบเขตทางด้าน
เนื้อหา โดยการใช้เทคนิคและวิธีการดังนี้ 
    2.3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส แบบสอบถามส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับมี 2 ส่วน 

   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ส่วนที่ 2  การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส 
   การก าหนดตัวเลือกของแบบสอบถาม ลักษณะตัวเลือกของแบบสอบถามเป็น

แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามหลักของ ลิเคอร์ท (Likert) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบได้ 5 ระดับสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การเลือกตอบและให้คะแนน ดังนี้ 
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   มากที่สุด   หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
   มาก      หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นตรงตามสภาพจริงมาก 
   ปานกลาง  หมายถึง   ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นตรงตามสภาพจริงปานกลาง 
   น้อย      หมายถึง   ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นตรงตามสภาพจริงน้อย 
   น้อยที่สุด   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นว่าข้อความนั้นไม่ตรงตามสภาพจริงเลย 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
   เห็นด้วยมากที่สุด ได ้5 คะแนน 
   เห็นด้วยมาก  ได ้4 คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง ได ้3 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อย  ได ้2 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ได ้1 คะแนน 
  การแปลผล 
  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลผล  โดยใช้ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นโดยก าหนด

ช่วงชั้น ดังนี้ (Best, 1970) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ตรงตามสภาพจริงมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  ตรงตามสภาพจริงปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  ตรงตามสภาพจริงน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  ตรงตามสภาพจริงน้อยที่สุด 

   2.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.3.2.1 ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลได้ด าเนินการติดต่อและประสานงาน
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่ง
หากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างท่านใดไม่ประสงค์ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยผู้วิจัย 
และทีมงาน จะไม่น ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้   
   2.3.2.2 ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บ
เป็นความลับ และไม่เผยแพร่แหล่งข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง 
และโดยจะท าการแปลผลและน าเสนอในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

   ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยด้วยการแจก
แจงความถี่ (Frequency distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) รวมทั้งวิ เคราะห์ค่าสถิติ เชิง
บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory factor analysis) ต่อไป 
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   ส่วนที่  2 การวิ เคราะห์องค์ประกอบ  (Confirmatory factor analysis) เ พ่ือ
วิเคราะห์และยืนยันองค์ประกอบของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนราธิวาส การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสที่ได้ในเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ในกลุ่มตัวอย่าง
เป็นการศึกษาตัวแปรในโมเดลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมมีการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีลักษณะ
เหมือนกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน (Sungnoen, 2011) และเพ่ือเป็นการตรวจสอบโมเดลเชิงโครงสร้าง 
(Structure equation model) (Hair, et al., 2006) 
   2.4.1 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วย 
   2.4.1.1  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic) 
   2.4.1.2  ค่าน้ าหนักของตัวแปร (Factor loading) 
   2.4.1.3  ดัชนีความคลาดเคลื่อน 
   2.4.1.4  ดัชนีรากก าลังสองค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือมาตรฐาน  (Standardized 
root mean square residual standardized: RMR) 
   2.4.1.5  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index: GFI) 
   2.4.1.6  ค่าซีเอ็มไอเอ็น/ดีเอฟ (Chi-square statistic comparing the 
tested model and the independent model with the saturated model  CMIN/DF)  
   2.4.1.7  ค่าทีเอลไอ (The tucker lewis index: TLI) 
   2.4.1.8  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index = CFI)               
   2.4.1.9  ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  
   2.4.1.10  ค่าตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างคู่ (Standardised 
residual covariance)  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยการประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
            ผลระดับความคิดเห็นบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตและการจัดบริการสังคมแก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นทุกตัว
แปรแฝงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (5 ระดับ) ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านปัจจัยน าเข้ามี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ
การจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
           ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตและการจัดบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จากผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 
(Path Analysis) พบเส้นทางอิทธิพลดังนี้  (สมมติฐานที่  1) ด้านบริบทมี อิทธิพลทางตรงต่อด้าน
กระบวนการของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficient) เท่ากับ .196 (t = 4.734, p < .01) 
(สมมติฐานที่ 2) ด้านบริบทมีอิทธิพลทางตรงต่อด้านผลผลิตของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 
.214 (t = 4.812, p < .01) (สมมติฐานที่ 3) ปัจจัยน าเข้ามีอิทธิพลทางตรงต่อด้านกระบวนการของการ
จัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ .333 (t = 8.095, p = < .01) (สมมติฐานที่ 4) ปัจจัยน าเข้ามีอิทธิพลทางตรง
ต่อด้านผลผลิตของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ .310 (t = 7.204, p < .01) (สมมติฐานที่ 5) ด้าน
กระบวนการมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ .228 (t =.077, p < .01) (สมมติฐาน
ที่ 6) ด้านผลผลิตมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ .797  (t = 14.937, p < .01) 
(สมมติฐานที่ 7) ด้านบริบทมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ผ่านทางด้านกระบวนการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.051 (สมมติฐานที่ 8) ด้านบริบทมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ผ่านด้านผลผลิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.193 (สมมติฐานที่ 9) ด้านปัจจัยน าเข้ามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ผ่านทางด้านกระบวนการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.094 (สมมติฐานที่ 10) ด้านปัจจัยน าเข้ามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดบริการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสผ่านทางด้านผลผลิตอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.265  
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ภาพที่ 1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 
 
Chi-square (χ22) = 615.9, df=191, χ22/df=3.23, GFI=0.931, AGFI=0.900, RMSEA=0.058 
 
ภาพที่ 2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับแล้ว ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดบริการสังคมแก่

ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จากการตรวจสอบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยปรากฏว่าทั้งบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตมีความสัมพันธ์กับการ

จัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสกล่าวคือ  
ด้านบริบท (CT) ด้านปัจจัยน าเข้า ( IP) ด้านกระบวนการ (PC) ด้านผลผลิต (PD) มี

ความสัมพันธ์กับการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ (ME) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ด้านบริบท (CT) มีความสัมพันธ์
กับ ด้านปัจจัยน าเข้า (IP) ด้านกระบวนการ (PC) ด้านผลผลิต (PD) และการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ 
(ME) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.581, 0.459, 0.415 และ 0.455 ตามล าดับ  

ด้านปัจจัยน าเข้า (IP) มีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการ (PC) ด้านผลผลิต (PD) และการ
จัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ (ME) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.563, 0.484 และ 0.441 ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ (PC) มีความสัมพันธ์กับ ด้านผลผลิต (PD) และการจัดบริการสังคมแก่
ผู้สูงอายุ (ME) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.427 และ 0.441 ตามล าดับ  

ด้านผลผลิต (PD) มีความสัมพันธ์กับการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ (ME)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 ที่นัยส าคัญระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (Hinkle, et al., 1998) 

รูปแบบการประเมิน CIPP model ของ Stufflebeam (2001) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่าง บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ข้อค้นพบเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับ องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดเป็นการถ่ายโอนงานให้ชัดเจนเพราะผู้ปฏิบัติจะได้ท างานอย่างสบายใจ ควรจะมี
หนังสือออกมาอย่างชัดเจน  โครงการต้องมีอยู่ในแผน และบางกรณีมีโครงการในข้อบัญญัติแล้วแต่ปฏิบัติ
ไม่ได้การบริการล่าช้าควรปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็แล้วแต่ มักจะไม่ต่อเนื่อง และจะมีปัญหา
ช่วงน้ าท่วม ท าให้ล าบากในการเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถเดินได้ จึงต้องไป
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าการบริการไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  
โดยเฉพาะด้านสุขภาพ บางเรื่องไม่ได้สอบถามความต้องการและไม่สามารถบริการได้ตามความต้องการ 
เพราะผู้สูงอายุมีเป็นจ านวนมาก บางครั้งไม่มีการแจ้งหรือแจ้งเตือนไม่ทั่วถึง บางเทศบาลจัดท าโครงการ
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุสอดคล้องกับ Rattanadilok Na Phuket (2013) ศึกษาเรื่องจาก
ปัญหาสู่นโยบาย: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เทศบาลมีผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม เวลาจัดการบริการจะมีการแยกเพ่ือสะดวก
ในการให้บริการ ผู้สูงอายุมีเวลาไม่ตรงกัน เทศบาลจัดโครงการโดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด ไม่รู้เรื่องของ
กฎหมาย กฎระเบียบ เพราะอ่านหนังสือไม่ออก ไม่ได้เรียนหนังสือ เทศบาลไม่ค่อยมีโครงการท าให้ไม่
ทราบกฎ ระเบียบของเทศบาลสอดคล้องกับวราภรณ์ หล้าค าแก้ว (Lakhamkaew, 2015) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า  (ปี พ.ศ. 2560-2569) 
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             เจ้าหน้าที่จะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยท าหน้าที่ของตนเอง สามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะบาง
สถานการณ์ บางเทศบาลไม่ค่อยมีความสามารถเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ไม่ค่อยท างาน เทศบาลไม่ค่อย
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ ส่วนมากเวลาเจ็บป่วยก็ไปปรึกษาเองตามอนามัยและโรงพยาบาล ไม่มีการ
ตรวจตามบ้ านขาดงบประมาณในการท า โครงการสอดคล้องกับวิพรรณ ประจวบเหมาะ 
(Prachuabmueng, 2013) ได้ศึกษาเรื่องโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเพ่ือน าผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้านนโยบายในการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสดังนี้ 

  1.1 ผลการวิจัยท าให้ได้ทราบถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ารูปแบบนี้ไป
ส ารวจองค์การตามตัวแปรและปัจจัยที่ค้นพบเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณภาพต่อไป 

  1.2 ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นต่าง ๆ ในองค์ประกอบของการจัดบริการสั งคมแก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นมาได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 2.  ข้อเสนอแนะระดับบริหาร 

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะนายกเทศมนตรี เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
การบริหารเทศบาล ดังนี้ 

  2.1 ด้านบริบทควรมุ่งเน้นที่การจัดการบริการสังคมให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ
พ้ืนที่ และให้สามารถแกปัญหาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุได้ 

  2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า ควรมุ่งเน้นให้มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
มีเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการให้บริการ 

  2.3 ด้านกระบวนการ ควรมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและ
เจ้าหน้าที่ให้การบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความ เป็นธรรม 

  2.4 ด้านผลผลิต ควรมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนรอบข้างได้ดีขึ้น
และเปิดโอกาสให้ได้มีการร่วมกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืน 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

120 

  2.5 ด้านการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุควรมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได ้
 3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดบริการสังคม
แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเพ่ือให้โมเดลการวิจัยนี้ได้ข้อสรุปเชิงนัยทั่วไป 
(Generalization) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าโมเดลหรือตัวแปรจากการศึกษาไปศึกษาในประชากรที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อทราบข้อสรุปเชิงนัยทั่วไป 

  3.2 ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเป็นไปตาม
สมมติฐาน แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ จึงควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ             
ที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
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čhangwat cha ̄idæ ̄n tai [From Problems to Policy : A Case Study of the Elderly in 
Southern Border Provinces]. Journal of Rom Phruek Journal Krirk University, 
31 (3), pp. 1-26. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. (2004). A beginner’s guide to structural equation 
modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Stufflebeam, D. L. (2001). Evaluation models new direction for evaluation. San 
Francisco:  Jossey Bass. 

Sungnoen, K. (2011). Ka ̄nwikhro ̜patc ̌haidu ̄ai SPSS læ AMOS phư ̄aka ̄nwic ̌hai [Factor 
Analysis with SPSS and AMOS for Research]. Bangkok: SE-EDUCATION. 

Thai Elderly Research and Development Institute Foundation. (2014). satha ̄naka ̄n phu ̄ 
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บทคัดย่อ 
           บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษา
ครู: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1,200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 41 
ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต ่.60 – 1.00 มีค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคท้ังฉบับ
เท่ากับ .96 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดทั้งฉบับมี
ค่าพิสัยตั้งแต่ 0.41 – 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีแปลงคะแนนดิบ
เป็นเปอร์เซ็นไทล์ และคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความมีจิตอาสาของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T18.56 ถึง T78.65 (P.08 – P99.79)  
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ABSTRACT 
 This research article was a part of research entitled development of student 

teachers’ volunteer spirits scale: a case study of Rajabhat University. The purpose of this 
research was to develop a norm the Student Teacher’s Volunteer Spirits of Rajabhat 
University Scale. Samples were 1,200 student teachers in academic year 2017 randomized 
by multi-stage random sampling. Research instrument was the Student Teacher’s Volunteer 
Spirits of Rajabhat University Scale comprised of 41 items. The IOC of items ranged from 0.60 
to 1.00. The Cronbach’s alpha reliability of 0.96. Item – total correlation ranged from 0.41 – 
0.96. The data were analyzed descriptively including frequency, percentage, means, 
standard deviation, skewness and kurtosis. The norm of Student Teacher’s Volunteer Spirits 
of Rajabhat University scale was developed by using percentile rank and normalized T score. 
The research findings revealed that the norm of Student Teacher’s Volunteer Spirits scale 
was normalized T score ranged from T18.56 to T78.65 (P.08 – P99.79).  
 
Keyword 
            Volunteer spirits, Scale, Norm 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ช่วงปี พ.ศ. 2544 องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกับประเทศต่าง ๆ จัดให้เป็นปีอาสาสมัคร
สากล (International Year of Volunteer) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า  IYV 2001 จึงก่อให้เกิดการ
ตื่นตัวไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ได้กล่าวถึงการมีจิตส านึกสาธารณะ ไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นคุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ซึ่งจะช่วยในการพัฒนา สังคม และการเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549-2554) เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาประเทศได้มี
การน าเรื่องคุณธรรมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน โดยการเสริมสร้างศีลธรรม และให้
ประชาชนส านึกในคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า “สังคมอยู่เย็น เป็นสุข
ร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม” (ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2549 อ้าง
ถึงใน Kerdthamai, 2011) 

นอกจากนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยังได้เน้นย้ าเกี่ยวกับ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มี ค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมี
ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และหนึ่งในหลักการส าคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่
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กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม (Office of the National Economic and Social Development Council, 2018) ตลอดจน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 6 ได้ก าหนดลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ไว้
ดังนี้ คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียรขยัน 
ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน มีความเสียสละ รักษา
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุขและหากพิจารณาข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2556 ซึ่งได้ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครูไว้ 5 ด้าน 9 ข้อ จะ
เห็นได้ว่าในหลายข้อมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับความหมายของค าว่า “ความมีจิตอาสา” ที่มี
ความหมายในท านองว่า พฤติกรรมการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ อาสาท าประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ และข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นว่า วิชาชีพครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตอาสาซึ่งเป็น
คุณลักษณะส าคัญส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพนี้  
            นอกจากนี้ สังคมในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการให้ความส าคัญกับจิต
อาสาลดลง ดังเช่นที่ Premtaweetanachot (2014) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า สังคมหรือประเทศไทย
ก าลังประสบวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมาย สาเหตุเนื่องจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน หากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรง
ทวีคูณยิ่งขึ้นไป ซึ่งมีเพียงทรัพยากรบุคคลคุณภาพที่พร้อมทั้งความเก่งและความดีเท่านั้น ที่จะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาที่ควรจะได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นไปที่คุณลักษณะด้านจิตอาสา ดังที่ Sriboriboon (2007)  
ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้ว่า หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจ
ใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น 
การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ดังนั้น หากเยาวชน
คนรุ่นใหม่มีคุณลักษณะจิตอาสามาก จะสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะยิ่ง
สถาบันผลิตครู จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะด้านจิตอาสาซึ่งถือว่าเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญพ้ืนฐานของความเป็นครู 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าเนิดขึ้นเริ่มแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตครูโดยเฉพาะ       
ดังจะเห็นได้จากชื่อเดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือ “วิทยาลัยครู” ซ่ึงเป็นสถาบันอันทรงเกียรติที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคมในการผลิตครูมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคง
รักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมโดยเปิดเรียนการสอน ในคณะครุศาสตร์ทุกแห่ง และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ท าการศึกษาความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู      
ทั้ง ๆ ที่ความมีจิตอาสาและความเป็นครูมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน อีกท้ังการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา
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ถือว่าเป็นการวัดที่ค่อนข้างยาก เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสังเกตได้ยาก ซึ่งเป็นเรื่องของคุณลักษณะแฝงที่อยู่
ภายในตัวบุคคล แต่หากมีเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้วัดก็จะได้ผลที่สะท้อน
คุณลักษณะดังกล่าวได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะความมีจิตอาสาของ
นักศึกษาได้ เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตครูที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความมีจิตอาสา ซึ่ง
จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้างต่อไป และเพ่ือให้คะแนนที่ได้มีความตรงใน
เชิงการแปลความหมาย ( interpretation validity) ซึ่งมีความส าคัญในเชิงการวัดผลอย่างยิ่ง ด้วย
ความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาและน าเสนอเกี่ยวกับการ
พัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง เกณฑ์ปกติ 
(norm) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับตีความหมายของคะแนนที่ได้จากการใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน ท าให้ทราบระดับความสามารถของผู้สอบแต่ละคน (Prommapan, 2005)
ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ที่นักวิชาการ นักการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปต่อ
ยอดและพัฒนาความมีจิตอาสาให้กับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้ง สารสนเทศที่
ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู ซึ่งถือว่าเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนท่ีประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างแท้จริง 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส าหรับการ
แปลความหมายควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
              เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ปกตขิองมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ประชากร 
           นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 
38 แห่งทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 147,229 คน  (Office of the 
Higher Education Commission, 2018)      
           กลุ่มตัวอย่าง 
            การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,200 คน โดยมีขั้นตอนในการได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ rule of  thump (Schumacker and Lomax, 
1996 cited in Wiratchai, 1999; Hair, Anderson, Tatham and Black, 1998 cited in Wiratchai, 
1999) ซึ่งกล่าวว่า การก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้กันมากในการวิจัยตัวแปรพหุ คือ 10 – 20 คนต่อตัว
แปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ส าหรับการวิจัยนี้มีตัวแปรจ านวน 41 ตัวแปร ผู้วิจัยเลือกก าหนดขนาด
ตัวอย่าง 10 คน ต่อ 1 ตัวแปร ถ้าผู้วิจัยยึดตามกฎดังกล่าว ดังนั้น จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ าควรมี
อย่างน้อย 410 คน อีกทั้ง เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในเรื่องของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม และ
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เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเกณฑ์ปกติของเครื่องมือ จึงจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพ่ือให้
ผลการวิจัยมีความตรง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 1,250 คน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
           หลังจากก าหนดขนาดตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
              ขั้นที่ 1 สุ่มมหาวิทยาลัยจากการแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และกลุ่มภาคใต้ โดยผู้วิจัยเชื่อว่าพ้ืนฐานบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มีจุดก าหนดของ
ปรัชญาพ้ืนฐานเดียวกัน อีกทั้งบริบทด้านการจัดการเรียนการสอนก็มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันดังนั้นถือ
ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์ (homogeneity) ระหว่างมหาวิทยาลัย จึงสามารถสุ่มมหาวิทยาลัยใดมา
เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจึงสุ่มมา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มภาค
กลาง และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
              ขั้นที่ 2 สุ่มมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) ได้มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ขั้นที่ 3 สุ่มนักศึกษาที่ได้จากมหาวิทยาลัยในขั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยละ 250 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้ระดับชั้นปีที่ศึกษาเป็นตัวแบ่ง 
(strata) ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีละ 50 คน (ชั้นปีที่ 1 – 5)   
  ดังนั้น งานวิจัยนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 1,250 คน 
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
           ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง 1,250 คน แต่มีข้อมูล
บางส่วนไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลส่วนนั้นออกไป จ านวน 50 ชุด ดังนั้น จึงเหลือข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,200 ชุด คิดเป็นอัตราการได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 96 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)        5 
ระดับ จ านวน 41 ข้อ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
       1. การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อค าถาม แล้วค านวณหาค่า Index  Item of 
Congruence: IOC โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อค าถามที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ .50  ขึ้นไป (Kanjanawasee, 2005) ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC ทั้ง
ฉบับมีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่ามาตรวัดมีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
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       2. การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง โดยค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์         
แอลฟ่าของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ .96  ซึ่งถือว่ามีค่าความเที่ยงในระดับสูง โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณา คือ มีค่ามากกว่า .70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าความเที่ยง (Nunnally, 
1967) 
        3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนของข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดทั้งฉบับ (Item – total correlation: ri) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาข้อที่มีคุณภาพ คือ มีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (Kline, 1986) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดทั้งฉบับ ( Item – 
total correlation: ri) มีค่าพิสัยตั้งแต่ 0.41 – 0.96 เมื่อพิจารณาโดยเทียบกับเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ า 
พบว่า มีค่าเกิน 0.20 ทุกข้อ ดังนั้น จากหลักฐานดังกล่าวจึงสรุปในเบื้องต้นได้ว่า ข้อค าถามมีคุณภาพ
และสามารถจ าแนกคุณลักษณะที่มุ่งวัดซึ่งมีคุณลักษณะสูงและคุณลักษณะต่ าออกจากกันได้  
         4. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับกลุ่มรู้ชัด 
(Known group) โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาครูที่
เชื่อว่ามีความจิตอาสาสูง เช่น เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับจิตอาสา หรือเป็นตัวแทนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ของเพ่ือน ๆ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เป็นต้น จ านวน 30 คน และกลุ่ม
นักศึกษาปกติทั่วไป จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาครูระหว่างกลุ่มนักศึกษาปกติทั่วไป และกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสาสูง พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสาสูงมีคะแนนสูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาปกติทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูราชภัฏที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถวัดได้ตามโครงสร้าง 
      5. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติความเหมาะสมรายข้อ (item fit) ด้วยโปรแกรม ConQuest 
3.0 โดยพิจารณาค่า OUTFIT MNSQ และ INFIT MNSQ พบว่า ค่า OUTFIT MNSQ ทั้งฉบับมีค่าตั้งแต่ 
0.68 – 1.44 ส่วนค่า INFIT MNSQ มีค่าตั้งแต่ 0.69 – 1.47 ซึ่งมีค่าลู่เข้าหา 1 โดยข้อที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์และแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลควรมีค่าตั้งแต่ .60 – 1.50 (Lunz, Wright 
& Linacre, 1990) จากหลักฐานดังกล่าวจึงสามารถพอสรุปได้ว่า ข้อค าถามทุกข้อมีคุณภาพ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนที่ได้จากมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง 

2) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู ด้วย
การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์และคะแนนทีปกติ  ส าหรับการแปลงคะแนนดิบ                  
เปนคะแนนทีปกติโดยใชพ้ืนที่ใตโคงปกติ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก เรียงคะแนนตามล าดับจาก
คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ขั้นตอนที่ 2 แจกแจงความถี่ของคะแนน ขั้นตอนที่ 3 หาความถี่สะสม 
ขั้นตอนที่ 4 หาความถี่สะสม (ล่าง) + ครึ่งความถี่ ขั้นตอนที่ 5 ค านวณคาเปอรเซ็นไทล โดยน าคา     
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(100 / จ านวนคนทั้งหมด) ไปคูณกับ (ความถี่สะสม (ล่าง) + ครึ่งความถี่) และ ขั้นตอนสุดท้าย           
หาคะแนนที โดยการใชต าแหนงรอยละของคะแนนจากตารางเทียบ 
 
ผลการวิจัย 
            1. ผลการวิเคราะหคะแนนดิบของความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อ
พิจารณาจากคาเฉลี่ย พบว่า  โดยภาพรวมนักศึกษามีจิตอาสาอยูในระดับคอนขางสูง (M = 152.85) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความปรารถนาดี ด้านความ
เสียสละ ด้านการพัฒนาสังคม และการติดตามข้อมูลข่าวสาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยเกินครึ่งของคะแนนเต็ม
ในแต่ละองค์ประกอบ (M =51.90, 41.10, 40.95 และ 18.90 ตามล าดับ) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) โดยภาพรวม พบว่า คะแนนความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูกระจาย
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 6.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทั้งสี่องค์ประกอบมี
สัมประสิทธิ์การกระจายที่ใกล้เคียงกัน และมีการกระจายค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาความเบ้  หรือ
ขนาดความไม่สมมาตรของการแจกแจงข้อมูล พบว่า คะแนนโดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายแบบ
เบ้ซ้าย แสดงว่า นักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (Sk = -0.41) และเมื่อพิจารณาความ
โด่งหรือขนาดความสูงของการแจกแจงข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมมีลักษณะการกระจายข้อมูล
ค่อนข้างแบนราบ (Ku=-0.89) แสดงว่า ข้อมูลส่วนใหญ่มีการกระจายน้อยค่อนข้างกระจายตัว มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 คาสถิติพ้ืนฐานของความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ (n= 1,200)   
 

ความมีจิตอาสา 
คะแนน

เต็ม 
Min Max M SD CV(%) Sk Ku 

ความปรารถนาดี 70 14 70 51.90 10.50 4.94 -.36 .35 
ความเสียสละ 60 18 60 41.10 8.50 4.84 -.14 -.52 
การพัฒนาสังคม 50 18 50 40.95 5.77 7.10 -.78 .18 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 25 7 25 18.90 3.83 4.93 -.28 -.40 

รวม 205 71 205 152.85 23.75 6.44 -0.41 -0.89 

   
              2. การพัฒนาเกณฑ์ปกติด้วยวิธีการหาคาเปอรเซ็นไทล (Percentile rank) และคะแนนที
ปกติ (Normalized T-score) โดยผู้วิจัยน าเสนอการแปลความหมายโดยภาพรวมทั้งฉบับ ส าหรับการ
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแบบอิงกลุ่มนี้เปนการน าคะแนนดิบที่ได้มาหาคาเปอรเซ็นไทล
(Percentile rank) และคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) โดยพบว่า เกณฑ์ปกติความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T18.56 ถึง T78.65 (P.08 – P99.79) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า เกณฑ์ปกติของคะแนนความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในองค์ประกอบที่ 1 ความปรารถนาดี มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ 
T20.65 ถึง T67.75 (P.17 – P96.21) เกณฑ์ปกติของคะแนนความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ในองค์ประกอบที่ 2 ความเสียสละ มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T20.65 ถึง T78.65 (P.17 – P99.79) เกณฑ์
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ปกติของคะแนนความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนา
สังคม มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T16.59 ถึง T73.42 (P.04 – P99.04) และเกณฑ์ปกติของคะแนนความมีจิตอาสา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในองค์ประกอบที่ 4 การติดตามข้อมูลข่าวสาร มีช่วงคะแนนที 
ตั้งแต่ T16.59 ถึง T65.38 (P.04 – P93.79)  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2  เกณฑปกติคะแนนความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในรูปเปอร์เซ็นไทล์ 

และคะแนนทีปกติ (n=1,200) 
                
ความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู  คะแนนเต็ม 205 คะแนน (n = 1,200) 
คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที 

205 
204 
203 
202 
201 
200 
199 
198 
196 
195 
194 
193 
192 
191 
190 
189 
188 
187 
186 
185 
184 
183 
182 
181 
180 
179 
178 
177 
176 
175 
174 
173 
172 
171 

99.79 
99.42 
99.21 
99.17 
99.00 
98.75 
98.54 
98.38 
98.25 
98.08 
97.96 
97.83 
97.42 
96.75 
96.13 
95.42 
94.63 
94.00 
93.58 
93.13 
92.29 
91.42 
90.63 
89.83 
88.92 
87.46 
86.04 
85.04 
83.92 
82.04 
80.08 
78.83 
77.50 
75.96 

78.65 
75.22 
74.13 
73.94 
73.26 
72.41 
71.81 
71.38 
71.08 
70.71 
70.45 
70.20 
69.46 
68.45 
67.65 
66.87 
66.10 
65.55 
65.21 
64.85 
64.25 
63.67 
63.18 
62.72 
62.22 
61.48 
60.82 
60.38 
59.91 
59.17 
58.45 
58.01 
57.55 
57.05 

160 
159 
158 
157 
156 
155 
154 
153 
152 
151 
150 
149 
148 
147 
146 
145 
144 
143 
142 
141 
140 
139 
138 
137 
136 
135 
134 
133 
132 
131 
130 
129 
128 
127 

57.00 
55.83 
54.88 
53.92 
52.67 
50.96 
49.29 
47.54 
45.83 
44.33 
42.96 
41.63 
40.25 
39.04 
38.08 
36.54 
34.71 
33.08 
31.13 
29.50 
28.25 
26.79 
25.25 
23.92 
22.50 
21.29 
20.50 
19.38 
18.33 
17.63 
16.75 
15.88 
15.29 
14.83 

51.76 
51.47 
51.23 
50.98 
50.67 
50.24 
49.82 
49.38 
48.95 
48.57 
48.23 
47.89 
47.53 
47.22 
46.97 
46.56 
46.07 
45.62 
45.08 
44.61 
44.25 
43.81 
43.33 
42.91 
42.45 
42.04 
41.76 
41.36 
40.97 
40.70 
40.36 
40.00 
39.76 
39.56 

116 
115 
114 
113 
112 
111 
110 
109 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 

7.88 
7.42 
6.63 
5.79 
5.29 
4.83 
4.46 
4.33 
4.00 
3.75 
3.46 
2.96 
2.67 
2.58 
2.50 
2.25 
1.92 
1.58 
1.38 
1.33 
1.25 
1.17 
1.17 
1.08 
0.92 
0.83 
0.75 
0.67 
0.67 
0.58 
0.50 
0.50 
0.50 
0.42 

35.86 
35.55 
34.96 
34.27 
33.83 
33.39 
33.00 
32.87 
32.49 
32.20 
31.83 
31.13 
30.68 
30.54 
30.40 
29.95 
29.29 
28.51 
27.96 
27.84 
27.59 
27.32 
27.32 
27.04 
26.41 
26.06 
25.68 
25.25 
25.25 
24.78 
24.24 
24.24 
24.24 
23.62 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
ความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู  คะแนนเต็ม 205 คะแนน (n = 1,200) 
คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนที 

170 
169 
168 
167 
166 
165 
164 
163 
162 
161 

74.50 
72.83 
70.71 
68.54 
66.79 
65.21 
63.50 
61.96 
60.21 
58.42 

56.59 
56.08 
55.45 
54.83 
54.34 
53.91 
53.45 
53.04 
52.59 
52.13 

126 
125 
124 
123 
122 
121 
120 
119 
118 
117 

14.25 
13.58 
13.04 
12.46 
11.67 
11.04 
10.13 
9.21 
8.67 
8.17 

39.31 
39.01 
38.76 
38.48 
38.08 
37.76 
37.26 
36.72 
36.38 
36.06 

80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 

0.29 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.21 
0.08 

22.43 
21.93 
21.93 
21.93 
21.93 
21.93 
21.93 
21.93 
21.35 
18.56 

 
 ตารางที่ 3  เกณฑปกติคะแนนความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏจ าแนกตามราย

องค์ประกอบ ในรูปเปอรเซ็นไทลและคะแนนทีปกต ิ
 

องค์ประกอบที 1 ความปรารถนาดี 
(เต็ม 70 คะแนน) 

องค์ประกอบที 2 ความเสียสละ   
(เต็ม 60 คะแนน) 

องค์ประกอบที 3 การพัฒนาสังคม   
(เต็ม 50 คะแนน) 

องค์ประกอบที 4 การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร (เต็ม 25 คะแนน) 

คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที 

70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 

96.21 
91.92 
90.96 
89.42 
88.13 
87.67 
86.83 
86.04 
85.04 
83.00 
80.83 
78.33 
75.17 
71.13 
63.54 
56.13 
52.29 
48.92 
46.17 
44.00 
41.46 
38.75 
36.46 
34.25 
31.38 
28.54 
25.21 
20.83 
15.17 
10.08 
8.00 
7.29 
6.83 
6.33 
5.71 

67.75 
63.99 
63.38 
62.49 
61.81 
61.58 
61.19 
60.82 
60.38 
59.54 
58.72 
57.84 
56.80 
55.57 
53.46 
51.54 
50.57 
49.73 
49.04 
48.49 
47.84 
47.14 
46.54 
45.94 
45.15 
44.33 
43.32 
41.88 
39.71 
37.23 
35.95 
35.46 
35.12 
34.73 
34.20 

60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 

99.79 
99.21 
98.75 
98.33 
97.58 
96.25 
93.92 
91.38 
88.29 
84.71 
82.42 
80.63 
77.63 
74.25 
71.21 
67.17 
61.83 
56.25 
51.75 
48.33 
44.42 
40.21 
36.13 
32.71 
29.08 
24.29 
20.88 
18.25 
15.17 
12.75 
11.21 
8.96 
6.63 
4.96 
3.58 

78.65 
74.13 
72.41 
71.28 
69.74 
67.80 
65.48 
63.64 
61.90 
60.24 
59.31 
58.64 
57.60 
56.51 
55.59 
54.45 
53.01 
51.57 
50.44 
49.58 
48.60 
47.52 
46.45 
45.52 
44.49 
43.03 
41.89 
40.94 
39.71 
38.62 
37.84 
36.57 
34.96 
33.51 
31.99 

50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 

99.04 
96.79 
92.79 
86.04 
78.96 
72.96 
65.92 
57.21 
49.13 
42.04 
35.67 
31.00 
27.63 
24.67 
21.04 
17.08 
13.29 
10.67 
8.58 
6.38 
5.13 
4.25 
3.21 
2.08 
1.33 
0.71 
0.33 
0.33 
0.25 
0.17 
0.17 
0.13 
0.04 

73.42 
68.51 
64.60 
60.82 
58.05 
56.12 
54.10 
51.82 
49.78 
47.99 
46.33 
45.04 
44.06 
43.15 
41.95 
40.49 
38.87 
37.56 
36.33 
34.76 
33.67 
32.78 
31.49 
29.63 
27.84 
25.47 
22.87 
22.87 
21.93 
20.65 
20.65 
19.77 
16.59 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
 

93.79 
87.04 
84.67 
80.25 
73.04 
58.38 
44.50 
38.08 
31.46 
24.21 
16.13 
10.58 
7.92 
5.13 
3.42 
1.38 
0.17 
0.08 
0.04 

 

65.38 
61.28 
60.22 
58.51 
56.14 
52.11 
48.62 
46.97 
45.17 
43.00 
40.11 
37.51 
35.89 
33.67 
31.77 
27.96 
20.65 
18.56 
16.59 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที 1 ความปรารถนาดี 
(เต็ม 70 คะแนน) 

องค์ประกอบที 2 ความเสียสละ   
(เต็ม 60 คะแนน) 

องค์ประกอบที 3 การพัฒนาสังคม   
(เต็ม 50 คะแนน) 

องค์ประกอบที 4 การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร (เต็ม 25 คะแนน) 

คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอรเ์ซ็น
ไทล์ 

คะแนนที คะแนน
ดิบ 

เปอร์เซ็น
ไทล์ 

คะแนนที 

35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

5.38 
5.25 
5.21 
4.96 
4.29 
3.33 
2.46 
1.71 
1.17 
0.92 
0.83 
0.83 
0.79 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.63 
0.42 
0.33 
0.17 

33.90 
33.79 
33.75 
33.51 
32.82 
31.66 
30.33 
28.82 
27.32 
26.41 
26.06 
26.06 
25.87 
25.68 
25.68 
25.68 
25.68 
25.68 
25.02 
23.62 
22.87 
20.65 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 

3.21 
2.83 
2.04 
1.13 
0.63 
0.46 
0.33 
0.17 

31.49 
30.94 
29.55 
27.18 
25.02 
23.94 
22.87 
20.65 

 

      

 
การแปลความหมายคะแนนจากมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลั ย      

ราชภัฏ ผู้วิจัยใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank) ในการแบ่งระดับคะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ คือ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ 25 เปอร์เซ็นไทล์ 50 และเปอร์เซ็นไทล์ 75 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วง
คะแนน (Clark-Carter, 2005) โดยมีรายละเอียดของการแบ่งช่วงคะแนน ดังนี้ 

1. เปอร์เซ็นไทล์ 75.00 ขึ้นไป                     หมายถึง  มีจิตอาสาอยู่ในระดับสูง 
2. เปอร์เซ็นไทล์ 50.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 74.99 หมายถึง  มีจิตอาสาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
3. เปอร์เซ็นไทล์ 25.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 49.99 หมายถึง  มีจิตอาสาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
4. น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ 25.00                  หมายถึง  มีจิตอาสาอยู่ในระดับต่ า 

           จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถน าคะแนนดิบมาแปลงเป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ โดยผลการประเมิน 
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาครูส่วนใหญ่มีจิตอาสาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 29.83 เมื่อ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีจิตอาสาอยู่ในระดับค่อนข้างสูงใน
ทุกองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูโดยใช้เกณฑ์ปกติ  
 

ความมีจิตอาสา คะแนนดิบ เปอร์เซ็นไทล์ การแปลผล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เกณฑ์ปกต ิ
รวม 

1) 171 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีจิตอาสาในระดับสูง 297 24.75 
2) 158 - 170 2) P50.00 – P74.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างสูง 358 29.83 
3) 138 - 157 3) P25.00 – P49.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างต่ า 251 20.92 
4) น้อยกว่า 138 4) น้อยกว่า P25.00 มีจิตอาสาในระดับต่ า 294 24.50 

เกณฑ์ปกต ิ
องค์ประกอบท่ี 1 

     ความปรารถนาด ี
 

1) 58 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีจิตอาสาในระดับสูง 331 27.58 
2) 54 - 57 2) P50.00 – P74.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างสูง 274 22.83 
3)   44 – 53 3) P25.00 – P49.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างต่ า 317 26.42 
4)  น้อยกว่า 44 4) น้อยกว่า P25.00 มีจิตอาสาในระดับต่ า 278 23.17 

เกณฑ์ปกต ิ
องค์ประกอบท่ี 2     
ความเสียสละ 

 

1) 48 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีจิตอาสาในระดับสูง 291 24.25 
2) 42 - 47 2) P50.00 – P74.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างสูง 309 25.75 
3) 36 – 41 3) P25.00 – P49.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างต่ า 279 23.25 
4) น้อยกว่า 36 4) น้อยกว่า P25.00 มีจิตอาสาในระดับต่ า 321 26.75 

เกณฑ์ปกติ 
องค์ประกอบท่ี 3     
การพัฒนาสังคม 

 

1) 46 ขึ้นไป 1) P75  ขึ้นไป มีจิตอาสาในระดับสูง 289 24.08 
2) 43 - 45 2) P50.00 – P74.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างสูง 317 26.42 
3) 38 – 42 3) P25.00 – P49.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างต่ า 280 23.33 
4) น้อยกว่า 38 4) น้อยกว่า P25.00 มีจิตอาสาในระดับต่ า 314 26.17 

เกณฑ์ปกต ิ
องค์ประกอบท่ี 4     
การติดตามข้อมูล

ข่าวสาร 

1) 22 ขึ้นไป  1) P75  ขึ้นไป มีจิตอาสาในระดับสูง 268 22.33 
2) 20 - 21 2) P50.00 – P74.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างสูง 352 29.33 
3) 17 – 19 3) P25.00 – P49.99 มีจิตอาสาในระดับค่อนข้างต่ า 251 20.92 
4) น้อยกว่า 17 4) น้อยกว่า P25.00 มีจิตอาสาในระดับต่ า 329 27.42 

 
อภิปรายผล 
          จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายได้หลายประเด็น ดังนี้ 
 1. ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแปลงคะแนนดิบที่ได้จากแบบวัดเป็นคะแนนทีปกติและ
แปลความหมายด้วยช่วงคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ทั้งคะแนนภาพรวมและคะแนนจ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบ ซึ่งท าให้คะแนนที่แปลงแล้วมีความหมายและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งสามารถ
น าคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกันได้ ดังที่ Boonruangrat (2007) และ Piyaphimonsit (2009) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ คือ (1) สามารถท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าใจได้ง่าย (2) การแปลความหมายมีความชัดเจน (3) สามารถเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนกับ
คนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม และ (4) สามารถเปรียบเทียบระหว่างวิชาและระหว่างโรงเรียน ว่าบุคคลหนึ่งมี
ความสามารถเด่นด้อยในวิชาใดหรือโรงเรียนใดมีความสามารถสูงกว่ากัน ทั้งนี้ การแปลความหมาย
คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์จะบ่งบอกว่าผู้สอบมีความสามารถอยู่ตรงต าแหน่งที่เหนือผู้สอบคนอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันร้อยละเท่าใด เช่น ผู้สอบคนหนึ่งสอบได้คะแนนดิบความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมี 
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 แปลความหมายได้ว่า ผู้สอบคนนี้มีจิตอาสาอยู่ตรงต าแหน่งที่เหนือกว่าผู้สอบ
คนอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน ร้อยละ 80.00 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งแปลความหมายได้ว่า ถ้ามีผู้สอบ100 คน 
นักศึกษาคนนี้มจีิตอาสาเหนือคนอ่ืนอยู่ 80 คน  
           2. จากผลการวิเคราะห์ด้วยการแปลความหมายของคะแนนปกติทีแล้วน าไปจัดกลุ่มตามช่วง
ของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ เป็น 4 ช่วง (สูง ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต่ า และต่ า) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
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จิตอาสาโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ก็เพียงร้อยละ 29.83 เท่านั้น หากรวมนักเรียนที่มี
ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในกลุ่มค่อนข้างต่ า และต่ า รวมกัน จะคิดเป็นร้อยละ 45.42 ซึ่ง
สัดส่วนนี้คิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ ไม่ค่อย            
พึงประสงค์มากนัก และต้องได้รับการปลูกฝังความมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาอย่างเร่งด่วน 
โดยนักศึกษาจะต้องมีความเจตคติที่ดีซึ่งถือเป็นแรงขับจากภายในก่อน แล้วจึงจะส่งผลต่อการแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมความมีจิตอาสาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongpitak (2013) ที่พบว่า การ
รับรู้ความสามารถของตนเป็นตัวท านายพฤติกรรมจิตอาสาที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง
ความส าคัญในการรับรู้ความสามารถของตน อันเป็นปัจจัยแรกสุดที่ที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจว่าตนเอง
มีความสามารถเพียงพอที่จะแสดงความมีจิตอาสาหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยที่พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาครูส่วนใหญ่มีจิตอาสาอยู่ในระดับค่อนข้าง

สูง และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนดิบก็พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
ทั้งฉบับและรายองค์องค์ประกอบ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจิตอาสา
และเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตบัณฑิตครูได้อย่างมีคุณภาพ แต่ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ สามารถใช้เป็นสารสนเทศพ้ืนฐานในการพัฒนา
ความมจีิตอาสาของนักศึกษาครูให้สูงขึ้นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
การวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการแปลความหมายคะแนนแบบอิงกลุ่ม หากนักวิจัยอ่ืนสนใจ

ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ ควรพัฒนาเกณฑ์คะแนนจุดตัด (cut score) ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบ
อิงเกณฑ์ ควบคู่กับการสร้างเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม โดยจะท าให้ได้สารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบและท าให้การประเมินผลในภาพรวมมีความตรง (validity) มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
เพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ 2) ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และ
กำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี และ 3) ศึกษำข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำร
พัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เลือกใช้กำรวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมโดยกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ระบุกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็น 3 กลุ่มตำมกรอบระยะเวลำของกำรวิจัย ได้แก่ ระยะที่ 1 กลุ่มตัวแทนสมำชิกวำยอีซี จ ำนวน 12 
คน และกลุ่มตัวแทนของปรำชญ์ชุมชนในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ จ ำนวน 16 คน และระยะที่ 2 กลุ่ม
ตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นจำก 4  จังหวัด จ ำนวน 400 คน 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทรัพยำกรท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดย
กำรประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัย 2) วิวัฒนำกำรขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี เริ่มจำกลำยเส้นปำกกำเคมีที่ผ่ำนฉันทำมติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็น
ตัวแทนภำคประชำชนทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกับวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรและทีมนักออกแบบ จำกนั้นน ำ
รำยละเอียดทั้งหมดไปพัฒนำด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกำรน ำโทนสี มำใช้
ประกอบกำรออกแบบในแต่ละส่วนของรูปภำพ รวมทั้งยังเพ่ิมเติมโทนสีเข้ม-อ่อนให้รูปภำพมีมิติที่คมชัด
สวยงำมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย สำมำรถน ำไปใช้
ต่อยอดทำงเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวัดต่อไป 3)  ปัญหำที่ค้นพบตำมขอบเขต
พ้ืนที่ดังนี้  3.1) จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบำงแห่งยังไม่ได้รับกำรประสำนควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนของทำงรัฐบำลในกำรปรับภูมิทัศน์และกำรเพ่ิมเติมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ยังคงไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ ค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีประกอบอำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ใน
กำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร 3.2) จังหวัดสมุทรสงครำม แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งอำจ
ไม่เหมำะสมในกำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ รวมถึงขำดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้คอยให้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่ 
และกำรวำงผังเมืองดั้งเดิมที่ยังคงเป็นปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจรของกลุ่มผู้มำเยื อน 3.3) จังหวัด
สมุทรสำคร งำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำก ของที่ระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่สำมำรถผลิต
เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก และขำดกำร เผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่น และ 3.4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขนำดควำมยำวของพ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำม
เจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอ รวมถึงระบบคมนำคมขนส่งที่ต้องอำศัยระยะเวลำ
อันยำวนำนในกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญภำยในจังหวัด ขนำดควำมยำวของ
พ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอ รวมถึงระบบ
คมนำคมขนส่งที่ต้องใช้ระยะนำน ในกำรเดินทำงระหว่ำงอ ำเภอหรือแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญภำยในจังหวัด 
กำรเพ่ิมข้ึนของสถำนบันเทิงและกลุ่มธุรกิจสีเทำยังคงกระจำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเผชิญปัญหำ
กำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยำว 
 
ค าส าคัญ  
 อัตลักษณ์  ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพชรสมุทรคีรี 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study and review local identities of Phet Samut Khiri 
in the context of the area, 2) the development of the theoretical concept 4 DNA and 
the formation of the group of Phet Samut Khirian, and 3) limitations and obstacles to 
development of the identity of Phet Samut Khiri. This research is quality research. The 
researcher use methodology by PAR:  Participatory Action Research.  By analyzing the 
performance of the main group of key informant. The researcher identified 3 majors 
informant groups based on time frame of research. Phase 1: YEC: (Young Entrepreneur 
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Chamber of Commerce) 12 people and representatives of 16 community members in 
provinces. And Phase 2: representatives from 400 localities from 4 provinces. 
 The research found that 1)  local resources can be developed as identities of 
each province by evaluating the cultural dimension, there are total employment 2) 
the evolution of the symbolic elements of Phet Samut Khiri province.  It is the result 
of the consensus of key informants who represent the people in the four provinces 
together with their facilitators and designers.  Then brought all the details to develop 
with the software program on the computer with the color scheme.  The design of 
each part of the image.  The darker color, more beautiful.  The symbol of Phet Samut 
Khiri province, it can be used to balance the economy of each province 3)  problems 
found in the area as follows:  3.1 Phetchabui province, some communities and attractions 
have not been coordinated by government to refine the landscape and add amenities 
that still do not cover all areas and people in Phetchaburi are traditional and lack 
knowledge in product and service.  3. 2 Samut Songkhram province, some travel and 
learning centers may not be suitable for the elderly.  The lack of facilities is available 
in each area and traditional urban planning is still a problem for the traffic of the 
visitors.  3. 3 Samut Sakhon province, arts and crafts as souvenirs, some souvenirs 
exported.  It cannot be produced to meet the needs of the market in large quantities 
and the lack of dissemination of local knowledge and wisdom. 3.4 Prachuap Khiri Khan 
province, length of space distribution and economic prosperity do not cover all 
districts.  The transportation system requires a long period of travel between the 
districtor major attractions within the province.  Length of space, the distribution and 
economic prosperity are not covered at all.  The district also has a long term 
transportation system.  Traveling between districts or major attractions within the 
province. The rise of entertainment and gray business continues to spread and coping 
with traffic jams on the road during long holidays. 
 
Keywords  
 Identity, Community product, Phet Samut Khiri 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (เพชร-สมุทร-คีรี) คือ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2 มีที่ตั้งอยู่เลียบชำยฝั่งทะเล พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีชุมชนที่ประกอบ
อำชีพแตกต่ำงและหลำกหลำย ทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร กำรประมง กำรแปรรูป และมีแหล่งท่อง เที่ยว
หลำกหลำยรูปแบบทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนอกจำกโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ ยัง
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปกรรม กำรแสดงและอำหำรอร่อย จุดเด่นเหล่ำนี้จึงเป็นเสมือน
แม่เหล็กดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติมำท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  

   โครงกำรเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร "เพชรเพลินดิน" คือกำรด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำกให้เป็นไปอย่ำงมีคุณค่ำและเต็มไปด้วยควำมสุข ซึ่งเป็นแนวคิดของวัยรุ่นกลุ่ม YEC ซึ่งเป็นกลุ่มของ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยสมำชิกและธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์
สังคมของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งได้สะท้อนควำมต้องกำรอย่ำงมีคุณค่ำ ในกำรที่
อยำกจะเห็นบ้ำนเมืองของพวกเขำได้มีกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ในชุมชนหลำกหลำยสำขำ เช่น เกษตร อำหำรพ้ืนถิ่น สุขภำพ วัฒนธรรมฯ พร้อมน ำผู้มีควำมสำมำรถ 
เข้ำมำเป็นก ำลังร่วมขับเคลื่อนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในเขตกลุ่มจังหวัด เพชรสมุทร
คีรี (เพชรบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์) เพ่ือส่งต่อต้นแบบกำรเรียนรู้นี้ให้ได้พัฒนำสู่
วงกว้ำง มุ่งกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่นให้เติบโตถึงทุกภำคส่วนจนขยำยทั่วทั้งประเทศ และก็จะนับเป็น
กำรท ำงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และ
สำนนโยบำยรัฐบำลไทยนิยม ยั่งยืน 
 จำกสถิติกำรท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัดในปี 2560 และปี 2561 เป็นข้อมูล ณ กรกฎำคม 
2561 พบว่ำจังหวัดสมุทรสำคร ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 114,364 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 
117,616 คน เพ่ิมขึ้น 2.81 % จังหวัดสมุทรสงครำม ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 131758 คน ปี 
2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 138512 คน เพ่ิมขึ้น 5.13 % จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 
714,336 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 737,388 คน เพ่ิมขึ้น 3.21 % จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 
2560   มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 540,665 คน ปี 2561 มีผู้มำเยือนทั้งสิ้น 558,804 คน เพ่ิมขึ้น 3.36 % 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของผู้มำเยือนทั้ง 4 จังหวัดในปี 2560 5,554,610 บำท ปี 2561 5,982,600 
บำท เพ่ิมข้ึน 7.17 (Ministry of Tourism and Sports, 2018) รำยได้จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
มีผลต่อเศรษฐกิจในประทศ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำชุมชน และสร้ำงรำยได้ ให้กับคนในท้องถิ่น 
(Hirankitti, et al., 2014)  
 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องและยั่งยืนและเป็นกำรเพ่ิม
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชน และมีรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีควำม
เหมำะสม กำรบริหำรและปรับรูปแบบให้เหมำะสมต่อชุมชนได้ซึ่งจะเป็นกำรน ำไปสู่กำรเป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง และสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับชุมชน ต่อไปในอนำคต  
 อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม รวมทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวที่ โดดเด่น ของแต่ละจังหวัด ทั้ง 4 
จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนั้น สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน จำกกำรด ำเนินชีวิตตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีมำตั้งแต่โบรำณ และมีกำรถ่ำยทอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น มำปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต  กำรน ำแนวคิดขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมำ มำปฏิบัติจนเกิดเป็น
วัฒนธรรม สืบทอดกันมำ ทั้งนี้แหล่งทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว ทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรีนั้นมี
ควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น จังหวัดเพชรบุรึ ได้แก่ เขำวัง ขนมหวำน จังหวัดสมุทรสงครำม 
มีกลุ่มอำชีพเกษตรอินทรีย์ เครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสำครมีเรือส ำเภำจีนเป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิม 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสัญลักษณ์ของป้ำยสถำนีรถไฟของอ ำเภอหัวหิน และชำยหำดที่สวยงำม 
เป็นต้น (Ministry of Tourism and Sports, 2018) อย่ำงไรก็ตำมทั้ง 4 จังหวัดของเพชรสมุทรคีรี 
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ควำมเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดจำกบริบทที่แตกต่ำงกันนั้น กำรสร้ำงโครงกำรและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ นั้นยังไม่
สำมำรถเห็นเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนมำกนัก  
 เครื่องมือ 4DNA คือ ศำสตร์ส ำหรับใช้ในกำรถอดรหัสลับ เพ่ือหำอัตลักษณ์เฉพำะตัว อย่ำง
รอบคอบรอบด้ำน แบบ 360 องศำ เพ่ือน ำไปใช้ในด้ำนกำรออกแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะตัวไม่ซ้ ำ
แบบใคร สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตในทำงสร้ำงสรรค์ได้ดีอีกด้วย เป็นส่วนส ำคัญต่อกำร
รวบรวมทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ให้มำกที่สุด นักออกแบบและผู้
ลงทุนสำมำรถน ำเครื่องมือ 4 DNA ไปใช้ สำมำรถบ่มเพำะหำตัวแปรหลัก เพ่ือน ำไปใช้ออกแบบและ
พัฒนำโครงกำร ร่วมกันอย่ำงครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสำมำรถส่งเสริมผลงำนออกแบบให้มีคุณภำพและ
เกิดอัตลักษณ์เฉพำะตัว โดยไม่คิดลอกเลียนแบบ ผลงำนอื่น แต่เกิดจำกกำรส ำรวจจำกปัจจัยรอบด้ำน
ของโครงกำร ตลอดจนกำรน ำไปใช้รอบทิศด้วยเครื่องมือนี้เมื่อผู้ออกแบบและผู้ลงทุน น ำไปใช้ร่วมกัน
ทุกขั้นตอน ผลงำนสร้ำงสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ มีคุณค่ำ เกิดลักษณะเฉพำะเหมือน DNA 
ของมนุษย์  
 จำกเหตุผลและปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำง อัตลักษณ์ ให้ กับ 4 
จังหวัดของเพชรสมุทรคีรี นั้น เพ่ือกำรเรียบเรียงปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหำ 
อัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ โดยผู้วิจัยได้ใช้ เครื่องมือ 4 DNA ตำมแนวคิดของ Treetrong, Pangkesorn, 
Tubtimcharoon & Keonil (2014) ในกำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชร
สมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ และแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเพ่ือน ำเสนอควำมเป็นอัตลักษณ์ 4 จังหวัดของเพชรสมุทร
คีรใีห้เป็นที่รู้จักของผู้มำเยือนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.อัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร 
  2.แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และกำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรีเป็นอย่ำงไร 
  3.ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุคีรีเป็นอย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่  
  2. เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4 DNA และกำรสร้ำง
สัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 3. เพ่ือศึกษำข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   กำรวิจัยครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยำแบบกำรวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม โดยกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส่วนเกี่ยวข้องใน
ปรำกฏกำรณ์แต่ละบริบทพื้นที่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นประเด็นต่ำง ๆ 
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รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมล ำดับขั้นตอนของวัตถุประสงค์กำรวิจัย
ในแต่ละข้อ (Kermis & McTaggart, 1988; Dhanasana, Chuntuk & Siriwong, 2009) โดยผู้วิจัย
ได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ ดังนี้  

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ : ผู้วิจัยได้ศึกษำประเด็นแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรี และกำรถอดอัตลักษณ์จำกทฤษฎี 4DNA 

2. ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ : ผู้วิจัยได้ศึกษำในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ เพชรบุรี 
สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และประจวบคีรีขันธ์ 

3. ขอบเขตด้ำนเวลำ : ผู้วิจัยได้ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน 2560 – 
พฤษภำคม 2561 ตำมขั้นตอนกำรกำรวิจัยทั้งสิ้น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กำรศึกษำและทบทวนอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น และระยะที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4 DNA และกำรสร้ำง
สัญลักษณข์องกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 

4. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก : ผู้วิจัยได้ระบุกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 3 กลุ่มตำมกรอบ
ระยะเวลำของกำรวิจัย ได้แก่  

4.1 ระยะที่ 1 กลุ่มตัวแทนสมำชิกวำยอีซี ซึ่งกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนำ
เครือข่ำยสมำชิกและธุรกิจ ให้เติบโตและมั่นคง มีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์สังคมของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี
ให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้นและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือก้ำวขึ้นรับช่วงต่อในกำรเป็นกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดใน
อนำคต จ ำนวน 12 คน และตัวแทนของปรำชญช์ุมชนในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ จ ำนวน 16 คน  

4.2 ระยะที่ 2 กลุ่มตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นจำก 4  จังหวัด จ ำนวน 40 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยโดยเริ่มจำก 

1. กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรระดมสมอง กับกลุ่ม
ตัวแทนสมำชิก YEC ร่วมกับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กับกลุ่มปรำชญ์ชุมชนในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
และกำรจัดกิจกรรมกำร กับกลุ่มภำคประชำชนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participation Observation) ในเขตพ้ืนที่ 4  จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร 
และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือสรุปประเด็นปัญหำตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยโดยกำรจับคู่ชุดข้อมูล  

2. ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกข้อค ำถำมก่ึงโครงสร้ำงปลำยเปิดที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น พร้อมกับกำรใช้อุปกรณ์ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และ
ปำกกำ ทั้งนี้ผู้วิจัยสำมำรถพัฒนำเป็นกรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนดังภำพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงขั้นตอน 
 
 3. กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
มีควำมเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นเรื่อง
กำรยินยอมของผู้ให้ข้อมูลหลักในกำรได้มำซึ่งข้อมูลและกำรน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ โดยกำรเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้แนะน ำตัวเอง อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรวิจัย กำรน ำข้อมูล
ไปใช้ และให้สิทธิ์แก่ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีจะมีอิสระในกำรร่วมวิจัยหรือถอนตัวจำกกำรวิจัยซึ่งไม่มีผลใด ๆ 
ต่อผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนกำรบันทึกเสียง รวมถึงได้ขออนุญำตและ
ได้รับควำมยินยอมให้ใช้ชื่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงในงำนวิจัย โดยกำรน ำข้อมูลไปใช้
อภิปรำยหรือตีพิมพ์เผยแพร่จะกระท ำในภำพรวมเพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอเชิงวิชำกำรเท่ำนั้น 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 ผู้วิจัยต้องอำศัยควำมไวต่อทฤษฎี  ที่มำจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย ซึ่งกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถตรวจสอบได้ด้วยทฤษฎีแบบสำมเส้ำ (Triangulation Theory)  
ประกอบด้วย (1) ด้ำนข้อมูลจำกแหล่งที่มำที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ (1.1) สถำนที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
(1.2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (2) ด้ำนจ ำนวนนักวิจัย ที่มีจ ำนวนนักวิจัยมำกกว่ำ 1 คน ในกำรตรวจสอบชุด
ข้อมูลอย่ำงรอบคอบ และ (3) ด้ำนวิธีกำรวิจัยในแต่ละขั้นตอนกำรวิจัยมีกำรประยุกต์กำรเก็บรวบรวม
ตำมควำมเหมำะสมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่ม (Xuto, 2008) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตามบริบทพื้นที่   

ผู้วิจัยได้ก ำหนดขั้นตอนย่อยส ำหรับกำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้วยทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม จำกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักจ ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนสมำชิกวำยอีซี เครือข่ำยผู้ประกอบกำรในกลุ่มจังหวัดต่ำง ๆ 
ภำยใต้นโยบำยของคณะกรรมกำรหอกำรค้ำไทย และ (2) ตัวแทนของปรำชญ์ชุมชนที่เป็นผู้ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำต่ำง ๆ แก่ผู้คนในท้องถิ่น โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกสมำชิกจำกกลุ่มของ YEC 
เพ่ืออธิบำยโครงร่ำงของอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำมบริบทพ้ืนที่ 4 จังหวัด ร่วมกับกลุ่มชองปรำชญ์ชุมชน
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เพ่ือกำรเรียบเรียงปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหำอัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละยุคสมัย 
ซึ่งข้ันตอนกำรวิจัยมีรำยละเอียดดังนี้  

1.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกิจกรรมกำรระดมสมอง (Brainstorming) จำกตัวแทน
สมำชิก YEC  

ผู้วิจัยได้ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรระดมสมองร่วมกับกำรใช้ข้อค ำถำมปลำยเปิดกับ
สมำชิก YEC ตำมกลุ่มจังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และประจวบคีรีขันธ์         มี
สมำชิกในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน เพ่ือน ำเสนอทรัพยำกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ
และเหมำะสมแก่กำรพัฒนำต่อยอดในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จำกนั้นตัวแทนสมำชิก
เขียนค ำตอบลงในกระดำษให้ได้มำกที่สุด โดยทำงผู้วิจัยได้ก ำหนดระยะเวลำของกิจกรรมนี้ไม่เกิน 20 
และให้ตัวแทนสมำชิกของแต่ละกลุ่มน ำเสนอทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มำจำกกำรคิดวิเครำะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้
สรุปชุดข้อมูลในมิติทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม พบว่ำ ทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำและ
พัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำรประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมจะมีควำมเกี่ยวกำร
ประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัย
ของประเทศไทยผ่ำนมุมมองของตัวแทนสมำชิก YEC ส ำหรับมิติทำงด้ำนธรรมชำติของแต่ละจังหวัดมี
ควำมแตกต่ำงกันตำมท ำเลที่ตั้งและควำมอุดมสมบูรณ์พ้ืนฐำนจำกสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนให้
เมืองเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกลุ่มผู้มำเยือนนอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำล
และสภำพอำกำศ อำจส่งผลกระทบให้เกิดจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละขอบเขตพ้ืนที่ 

1.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกตัวแทนปรำชญ์ชุมชนของ
กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  

ผู้วิจัยได้ประสำนงำนกับประธำน YEC ทั้ง 4 จังหวัด พร้อมกับกรมพัฒนำชุมชน เพื่อ
คัดเลือกปรำชญ์ชุมชนซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้ำของภูมิปัญญำชำวบ้ำน และน ำภูมิปัญญำไปใช้ประโยชน์ใน
กำร ด ำรงชีวิตจนประสบควำมส ำเร็จ จ ำนวน 16 คน ด ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวัดของตนเองด้วยค ำถำมปลำยเปิดที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรรับรู้อัตลักษณ์ จุดแข็งของ
พ้ืนที่  และกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ร่วมกับกำรสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้วิจัยได้น ำเสนอโครงร่ำงอัตลักษณ์ตำมปรำกฏกำรณ์ของพ้ืนที่จังหวัด
ดังนี้  

1.2.1 จังหวัดเพชรบุรี  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดเพชรบุรี  พบว่ำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม เนื่องจำกลักษณะของเนื้อดินมีแร่ธำตุ
ที่เหมำะแก่กำรเจริญเติบโต สำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือเป็นสินค้ำส่งออกไปยังภูมิภำค
ต่ำง ๆ ของประเทศไทย เช่น ตำลโตนด อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรียังถูกยกย่องให้เป็นดินแดนแห่ง
ประวัติศำสตร์ที่มีอำรยธรรมยำวนำนกว่ำ 3,000 ปี  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ  พบว่ำ  
(2.1) กำรพัฒนำไร่ส่วนของเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนแก่
ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยว (2.2) กลุ่มสินค้ำของชำวประมงสำมำรถสรรหำวัตถุดิบจำกท้องทะเลที่สด
ใหม่ได้ในทุกฤดูกำล (2.3) กำรน ำเสนอรสหวำนของรำยกำรอำหำรพื้นเมือง (2.4) พระต ำหนักส ำหรับ
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กำรแปรพระรำชฐำนตั้งแต่พระมหำกษัตริย์ในสมัยรัชกำลที่ 4 – 6 และ (2.5) มีกำรจัดกำรงำน
นิทรรศกำรและงำนอีเว้นท์เพ่ือประชำสัมพันธ์เชิญผู้มำเยือนและนักท่องเที่ยวอย่ำงสม่ ำเสมอในแต่ละ
ปี (3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนในกำรรับรู้ของผู้มำ
เยือนจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เขำวัง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร เป็นองค์ประกอบย่อยของมิติเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีผ่ำนกำรสืบทอดมำช้ำนำน  

1.2.2 จังหวัดสมุทรสงครำม  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดสมุทรสงครำม พบว่ำ มีสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งแวดล้อม มีกำรแบ่งขอบเขตพ้ืนที่กำรปกครองเป็น 3 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครำม อ ำเภออัมพวำ และอ ำเภอบำงคนที ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะของน้ ำ ได้แก่ น้ ำจืด น้ ำเค็ม และน้ ำกร่อย วิถีชีวิตของประชำกรส่วนใหญ่จึงมีควำม
เกี่ยวข้องกับสำยน้ ำทั้งสิ้น รวมถึงทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
ผลไม้นำนำชนิด เช่น ล ำไย ลิ้นจี่ มะพร้ำวน้ ำหอม มะม่วงหำวมะนำวโห่ ชมพู่ ทุเรียน เป็นต้น  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัด ที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
พบว่ำ (2.1) ควำมหลำกหลำยของผลไม้ทีเ่ป็นสินค้ำส่งออกของจังหวัด  (2.2) รำยกำรอำหำรประเภท
ขนมหวำนที่มีควำมคล้ำยคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภำคกลำง เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ขนมหม้อแกง 
เป็นต้น (2.3) กำรเชื่อมโยงทรัพยำกรภำยท้องถิ่นสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2.4) กำร
ตัดสินใจกลับมำประกอบอำชีพของคนรุ่นใหม่สู่ท้องถิ่นที่มำพร้อมกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร
ประกอบอำชีพและพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีมำตรฐำนเพ่ิมมำกขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
ของพฤติกรรมผู้มำเยือนในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจน
ในกำรรับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก่ (3.1) กลุ่มอำชีพเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกำรแปร
รูปสินค้ำให้เหมำะแก่กลุ่มผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวตำมช่วงอำยุ (3.2) กลุ่มอำชีพประมงยังคงเป็น
อำชีพสนับสนุนที่คอยกระจำยสินค้ำไปยังเขตกำรปกครอง ของจังหวัด และ (3.3) กลุ่มอำชีพงำน
หัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ดอกเดซี่ เป็นลวดลำยที่มีควำมงดงำมและมีควำมนูนตำมที่ชัดเจนตำมแบบ
ฉบับของศิลปินแห่งชำติ  

1.2.3 จังหวัดสมุทรสำคร  
1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดสมุทรสำครพบว่ำ ท ำเลที่ตั้งที่มีควำม

หลำกหลำยทำงด้ำนภูมิศำสตร์บนปำกแม่น้ ำท่ำจีนประกอบด้วย ชำยฝั่งทะเล นำเกลือ และพ้ืนที่
เกษตรสีเขียว จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย พร้อมด้วย
ศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์จำกกลุ่มชำวบ้ำนที่มีควำมเข้มแข่งในกำรรวมกลุ่ม เพ่ือสร้ำงสินค้ำที่มี
คุณภำพจำกพ้ืนฐำนทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชุมชนต้นแบบ ที่คงควำมดังเดิมของเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนเข้ำมำผสมผสำนมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมให้มีมูลค่ำที่สูงขึ้น และกำรด ำเนิน
รอยตำมศำสตร์แห่งพระรำชำสู่ควำมเป็นชุมชนพอเพียงที่สร้ำงองค์ควำมรู้แก่ผู้มำเยือน นอกจำกนี้ 
จังหวัดสมุทรสำครยังมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนเชื้อชำติที่หล่อหลอมจำกกลุ่มชำวไทย มอญ และจีน 
โดยก ำหนดกำรแบ่งเขตกำรปกครองทั้งสิ้น 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสำคร อ ำเภอ
กระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว 
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2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัดที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
พบว่ำ (2.1) ฐำนกำรผลิตสินค้ำและวัตถุดิบประมงขนำดใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงควำมใกล้เคียง
ของกลุ่มขนมหวำนในจังหวัดสมุทรสงครำมและจังหวัดเพชรบุรีที่ผู้คนในชุมชนนิยมบริโภคกันเป็น
ประจ ำในชีวิตประจ ำวัน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็นต้น และยังเป็นแหล่งพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับสำยพันธุ์ต่ำง ๆ อำทิ กล้วยไม้ และ (2.2) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้งำนศิลปะหัตถกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่นดั้งเดิมสำมำรถเป็นพัฒนำเป็นสินค้ำของฝำกของที่
ระลึกท่ีมีควำมประณีตชั้นสูง เช่น เรือส ำเภำจีนและเรือฉลอม   

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนใน
กำรรับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดสมุทรสงครำม ได้แก่ (3.1) เมืองแห่งควำมซื่อสัตย์ที่เชื่อมโยงไปอุทยำน
ประวัติศำสตร์พันท้ำยนรสิงห์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนท้องถิ่น (3.2) กำรบูรณำกำร
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและผลผลิตทำงกำรเกษตรของท้องถิ่น และ (3.3) เรือส ำเภำจีนเป็นสัญลักษณ์
ดั้งเดิมท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสำครที่มีกำรรับรู้มำยำวนำน  
 1.2.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1) สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ลักษณะทำงกำยภำพเป็นเมือง 3 อ่ำว ได้แก่ อ่ำวประจวบ อ่ำวน้อย และอ่ำวมะนำว มีพ้ืนที่แคบแนบ
ชำยฝั่งทะเลทอดยำวอันเงียบสงบ  

2) จุดแข็งทำงด้ำนทรัพยำกรของจังหวัดที่สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ 
(2.1) สถำปัตยกรรมที่มีอำยุยำวนำนมำกกว่ำ 70 ปี ตั้งแต่สมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 สะท้อนวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของชุมชนบ้ำนเก่ำและถนนสำยประวัติศำสตร์ในเขตอ ำเภอเมืองฯ ที่ประกอบไปด้วย
อำคำรบ้ำนเรือนแนวประยุกต์ของไทยและญี่ปุ่น (2.2) ควำมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกำรละเล่น
พ้ืนบ้ำนแบบไทยโบรำณที่เป็นมรดกตกทอดมำสู่คนรุ่นหลัง เช่น กำรเล่นผีแม่ศรี ชักคะเย่อ เป็นต้น 
นิยมเล่นในงำนบุญและเทศกำลส ำคัญของจังหวัด  

3) แนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์จำกทรัพยำกรภำยในท้องถิ่นให้ปรำกฏชัดเจนในกำร
รับรู้ของผู้มำเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ (3.1) สัญลักษณ์ของป้ำยสถำนีรถไฟของอ ำเภอหัวหิน
เป็นสิ่งที่สร้ำงกำรรับรู้ของผู้มำเยือนและนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในอ ำเภอประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง
วรรณกรรมชื่อดังเรื่องปริศนำถูกน ำมำถ่ำยทอดในเทศกำลส ำคัญที่จัดขึ้นทุกปี และยำนพำหนะบนท้อง
ถนน เช่น สำมล้อโบรำณ เป็นกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่หำชมได้ยำกในแหล่งท่องเที่ยว
เขตภำคกลำงอ่ืน ๆ (3.2) กลุ่มอำชีพประมงและควำมสวยงำมของอ่ำวประจวบคีรีขันธ์ที่ยังคงสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรมีชำยหำดทะเลที่สวยงำมและเงียบสงบ พร้อมกับควำมอุดมสมบูรณ์ของรำยกำรอำหำร
ทะเลจำกวัตถุดิบชั้นน ำจ ำนวนมำกที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกรับประทำนได้ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และด้วยรำคำที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับงบประมำณของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  
(3.3) ควำมหลำกหลำยของสับปะรดสำยพันธุ์ต่ำง ๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กลำยเป็นสินค้ำ
ส่งออกอีกหนึ่งประเภทที่ยังคงได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง สับปะรดหอมสุวรรณเป็นชื่อหนึ่งของสำย
พันธ์สับปะรดที่มีชื่อ และท ำรำยได้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเงินจ ำนวนมำก (3.4) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีเรื่องเล่ำของอ่ำวมะนำว ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 อ่ำวมะนำวเป็นสถำนที่ที่ญี่ปุ่น
ยกพลขึ้นบก และยังมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำอีกมำกเกี่ยวกับวีรชนคนกล้ำทั้งพลเรือนและทหำร
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สละชีพเข้ำต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น และ (3.5) เรื่องรำวในอดีตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หำกน ำมำเรียบ
เรียง จัดท ำเป็นกำรแสดงแสงสีเสียงจะเพ่ิมควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น น ำเรื่องรำวในสมัยสงครำมโลกครั้ง
ที่ 2 มีกำรจัดมุมให้ถ่ำยรูปเป็นเครื่องแบบชุดทหำรไทย เครื่องแบบชุดทหำรญี่ปุ่น จะสร้ำงควำมรักชำติ
ให้อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย 

2. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวคิดทฤษฎี 4DNA และการสร้างสัญลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี 
 กำรสืบค้นอัตลักษณ์เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำรแข่งขัน ให้เกิดควำมแตกต่ำงจำก
เขตพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรผสมผสำนองค์ประกอบต่ำง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ประวัติควำม
เป็นมำ ท ำเลที่ตั้ง และทรัพยำกรภำยในท้องถิ่น กำรพัฒนำอัตลักษณ์ให้เกิดควำมชัดเจน ต้องอำศัย
กำรมีส่วนร่วมตัวแทนภำคประชำชนท้องถิ่นซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็น ผู้ประกอบกำร 
ประชำชนทั่วไป ที่เป็นอำสำสมัครมีควำมสนใจกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี โดย
แจ้งควำมจ ำนงกับหอกำรค้ำจังหวัด จำก 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร และ 
ประจวบคีรีขันธ์ มีจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักจังหวัดละ 100 คน เพ่ือคัดเลือกโครงร่ำงอัตลักษณ์ที่มีควำม
หลำกสลับซับซ้อนตำมบริบทของชุมชน ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยเป็นล ำดับขั้นตอนกำรสร้ำงอัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีได้ดังนี้  

2.1 กำรก ำหนดวงล้อเพ่ือกำรสร้ำงอัตลักษณ์ตำมหลักกำร 4 DNA สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนว
ทำงกำรพัฒนำขอบเขตพ้ืนที่ให้เกิดมูลค่ำผ่ำนมุมมองของภำคประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
โดยใช้พ้ืนฐำนตำมแนวคิดทฤษฎีทำงกำรจัดกำรด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บูรณำกำรร่วมกับกำรสื่อสำรผ่ำนมุมมองแห่งศิลปะและกำรออกแบบที่ร่วมสมัยดัง
ภำพที่ 2 
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ขณะเดียวกันยังสำมำรถพัฒนำข้อจ ำกัดที่อำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนภำยในท้องถิ่น 

2.2 กำรด ำเนินกิจกรรมด้วยวิธีกำระดมสมองจำกภำคประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  
เพ่ือส ำรวจจุดแข็ง-จุดอ่อนที่เกี่ยวกับขอบเขตพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องอำศัยวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรพร้อมกับ
ข้อค ำถำมกึ่งโครงสร้ำงปลำยเปิด เพ่ือน ำเอำชุดควำมคิดต่ำง ๆ จำกสมำชิกมำบรรจุลงลงในวงล้อ
แห่งอัตลักษณ์ตำมหลักกำร 4DNA ทั้งนี้ สิ่งที่มำจำกกิจกรรมกำรระดมสมองต้องเป็นกลุ่มค ำหรือค ำ
ส ำคัญ ที่บ่งบอกถึงทรัพยำกรที่มีควำมแตกต่ำงจำกเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ลงในแต่ละช่องให้ได้มำกที่สุดตำม
สภำพกำรณ์จริงตำมภำพที่ 3 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
ภาพที่ 3 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อนตำมหลักแนวคิดทฤษฎี 4NDA จำกภำคประชำชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
 

จำกภำพที่ 3 อธิบำยกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือน ำไปใช้เป็นทำงเลือกในกำรพัฒนำอัต
ลักษณ์ ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงควำมคลำยคลึงกันของค ำส ำคัญ ที่บ่งบอกถึงควำมทรัพยำกรในมิติต่ำง ๆ 
นอกจำกนี้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรระดมสมองยังสำมำรถวิเครำะห์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่ำนชื่อของ
เมืองหรือพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

กำรจ ำแนกโครงร่ำงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีผ่ำนมุมมองของภำคประชนใน
แต่ละเขตพ้ืนที่ โดยภำพรวม พบว่ำ ควำมส ำคัญกับกำรทรัพยำกรทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรเกษตร ซึ่งเป็นฉันทมติที่ทุกจังหวัดลงควำมเห็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และยังเป็นกำรเชื่อมโยงแนวคิดกำรใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำให้กับชุมชน อีกท้ังยัง
สำมำรถสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพ่ือกำรต่อรองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจต่ำง ๆ  

2.3 กำรเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกทรัพยำกรแต่ละจังหวัด พร้อม
กับกำรใช้องค์ประกอบของศิลปะเข้ำมำผสมผสำน เพ่ือน ำไปใช้เป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรเชิงสัญลักษณ์
ที่มีรูปร่ำงรูปทรงที่ชัดเจนส่งไปผ่ำนยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดกำรรับรู้ โดยทำงวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำร
ร่วมกับตัวแทนภำคประชำชนก ำหนดรำยละเอียดของอัตลักษณ์ภำพรวมด้วยโทนสีและลำยเส้นของ
แต่ละจังหวัดผ่ำนกำรตีควำมจำกพ้ืนที่ฐำนทรัพยำกรที่เป็นจุดแข็ง สำมำรถน ำเสนอรำยละเอียดของ
สัญลักษณ์ตำมลักษณะของโทนสีและลำยเส้น ดังตำรำงที่ 1  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

148 

ตารางท่ี 1 แสดงรำยละเอียดของภำพรวมในแต่ละองค์ประกอบของสัญลักษณ์ตำมกลุ่มจังหวัด  
 

องค์ประกอบ
ของสัญลักษณ์ 

เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 

โทนสี 1.ขำว 1. สีเงิน 
2. ฟ้ำขำว 

1. น้ ำตำล 
2. เทำ  
3. สีฟ้ำโคลน 

1. เหลือง 
2. เขียว 

ลำยเส้น ปูนปั้น 1. ร่มหุบ 
2. ปลำท ู

เบญจรงค ์ สัปปะรด 

 
จำกตำรำงที่ 1 แสดงรำยละเอียดของโทนสีและลำยเส้นที่จะใช้ในกำรก ำหนดโครงร่ำงอัต

ลักษณะของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของตัวแทนที่ได้รับมอบหมำยแต่ละ
จังหวัด โดยทำงจังหวัดเพชรบุรีน ำเสนอโทนสีขำวของผลตำลโตนดที่ปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว 
ร่วมกับกำรเลือกลวดลำยปูนปั้นที่มีควำมละเอียดจำกช่ำงสิบหมู่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ ในขณะที่
จังหวัดสมุทรสำครน ำเสนอสีเงินและสีขำวฟ้ำจำกปลำทูแม่กลองที่มีควำมโดดเด่นในด้ำนของลวดลำย 
นอกจำกนี้ควำมน่ำสนใจของโครงสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำทิ ร่มในตลำดร่มหุบผ่ำนมุมมองจำก
ด้ำนบนจะปรำกฏในลักษณะของวงกลม สำมำรถน ำมำใช่เป็นตัวแทนของลวดลำยที่สะท้อนถึงควำม
ร่วมสมัย ส ำหรับจังหวัดสมุทรสำครได้เลือกโทนสีน้ ำตำลจำกดินโคลน สีเทำจำกนำเกลือและเกลือ
สมุทร สีฟ้ำโคลนมำจำกสีของกะปิคลองโคลน พร้อมกับกำรคัดเลือกควำมงดงำมปรำณีตของลวดลำย
เบญจรงค์หมู่บ้ำนดอนไก่ดี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ใช้สัปปะรดที่แสดงถึงสีเหลืองและลวดลำย
ของเปลือกสีเขียวที่ปรำกฏในลักษะของตำรำงข้อมูล ดังภำพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 กำรจัดวำงองค์ประกอบของตัวแทนทรัพยำกรมิติด้ำนธรรมชำติและด้ำนวัฒนธรรมสู่กำร

สร้ำงสัญลักษณ์ทำงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  
 
 จำกภำพที่ 4 อธิบำยวิวัฒนำกำรขององค์ประกอบตรำสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทร
คีรี ที่มีจุดเริ่มต้นจำกลำยเส้นปำกกำเคมีที่ผ่ำนฉันทำมติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนภำค
ประชำชนทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกับวิทยำกรผู้ด ำเนินรำยกำรและทีมนักออกแบบ จำกนั้นน ำรำยละเอียด
ทั้งหมดไปพัฒนำด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกำรน ำโทนสีจำกตำรำงที่ 1 



วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภำคม – สิงหำคม 2562 
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มำใช้ประกอบกำรออกแบบในแต่ละส่วนของรูปภำพ รวมทั้งยังเพ่ิมเติมโทนสีเข้ม-อ่อนให้รูปภำพมีมิติ
ที่คมชัดสวยงำมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีที่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย 
สำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดทำงเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรในแต่ละจังหวัดต่อไป 

3. ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  
 กำรพัฒนำอัตลักษณ์เป็นกำรระดมทรัพยำกรจำกท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง ร่วมกับแนวคิดจำก
กำรศึกษำโอกำสในกำรพัฒนำขอบเขตพ้ืนที่ที่มีควำมสัมพันธ์กับภำพลักษณ์ของเมือง เพ่ือสร้ำง
เรื่องรำวกำรน ำเสนอรูปแบบใหม่ให้เกิดควำมน่ำสนใจแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้มำเยือน ซึ่งจะต้องเผชิญกับ
เงื่อนไขหลำกหลำยประกำรทั้งปัจจัยภำยในที่ควบคุมได้และปัจจัยภำยนอกที่เหนือกำรควบคุม อำจ
ก่อให้ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีบทบริบทแตกต่ำงกันออกไป ผู้วิจัยได้
น ำเสนอปัญหำที่ค้นพบตำมขอบเขตพ้ืนที่ดังนี้ 3.1 จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
บำงแห่งยังไม่ได้รับกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของทำงรัฐบำลในกำรปรับภูมิทัศน์และ
กำรเพ่ิมเติมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ยังคงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งประชำชนในท้องถิ่นต้องจัดสรร
งบประมำณเพ่ือดูแลตนเอง  ทั้งนี้ ค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีจ ำนวนมำกยังคงประกอบ
อำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ในกำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร 3.2 จังหวัดสมุทรสงครำม แหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งอำจไม่เหมำะสมในกำรรองรับกลุ่มผู้สูงอำยุ รวมถึงขำดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกไว้คอยให้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่ เช่น สถำนีเชื้อเพลิง ภัตตำคำร ที่พักแรม เป็นต้น 
3.3 จังหวัดสมุทรสำคร งำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำกของที่ระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่
สำมำรถผลิตเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก 3.4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขนำด
ควำมยำวของพ้ืนที่ ท ำให้กำรกระจำยได้และควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมทุก
อ ำเภอ และกำรก ำหนดรำคำของสินค้ำและบริกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีควำมเกี่ยวข้องกับตรำ
สินค้ำหรือชื่อเสียงของกิจกำรจนเกินไป กำรเพ่ิมขึ้นของสถำนบันเทิงและกลุ่มธุรกิจสีเทำผิดกฎหมำย
ยังคงกระจำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และกำรเผชิญปัญหำกำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคัญและวันสุดสัปดำห์ต่อเนื่องของประเทศไทย โดยเฉพำะเขตเทศบำลเมืองหัวหิน 
อ ำเภอหัวหิน  
 
อภิปรายผล 
  กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ตำมบริบทพ้ืนที่
พบว่ำ ทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำและพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำร
ประเมินจำกมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมจะมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมยำวนำนในแต่ละยุคสมัยของประเทศไทย  โดยมีรำยละเอียดดังนี้           
1. จังหวัดเพชรบุรี ถูกยกย่องให้เป็นดินแดนแห่งประวัติศำสตร์ที่ มีสถำปัตยกรรมจำกสมัยอยุธยำที่
ยังคงปรำกฏให้เห็นในเขตพระรำชวังและวัดส ำคัญของตัวเมือง นอกจำกนี้ ต ำหรับอำหำรและขนม
ไทยโบรำณที่ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวยอมรับควำมเป็นเลิศด้ำนรสชำติที่มีเอกลักษณ์เฉพำะของ
จังหวัดเพชรบุรี 2. จังหวัดสมุทรสงครำม มีผลผลิตบำงประเภทสำมำรถน ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูป สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยต่อได้หลำกหลำยรูปแบบเริ่มตั้งส่วนของใบไปจนถึงผล ในขณะที่กลุ่ม
สินค้ำจำกอำชีพประมงยังคงสร้ำงรำยได้ให้แก่จังหวัดอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ปลำทูแม่กลอง และยังมี
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ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกที่ตัดสินใจดัดแปลงที่อยู่อำศัยของตนเพ่ือเป็นธุรกิจรองรับอุตสำหกรรมกำร
บริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ ภัตตำคำร เป็นต้น 3. จังหวัด
สมุทรสำคร มีศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์จำกกลุ่มชำวบ้ำนที่มีควำมเข้มแข่งในกำรรวมกลุ่ม เพ่ือ
สร้ำงสินค้ำที่มีคุณภำพจำกพ้ืนฐำนทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชุมชนต้นแบบ ที่คงควำมดังเดิมของ
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์อันยำวนำนเข้ำมำผสมผสำนมิติทำงด้ำนวัฒนธรรมให้มีมูลค่ำที่สูงขึ้น           
4.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัฒนธรรมและประเพณีแบบผสมผสำนไม่สำมำรถระบุหลักฐำนที่แน่ชัดถึง
แหล่งที่มำ พร้อมกับเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในปัจจุบันจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ยังเป็นจุดแวะพักของวัตถุดิบหลักนำนำประเภทจำกท้องทะเลเพ่ือใช้ในกำรประกอบ
อำหำร จึงมีอำชีพกลุ่มประมงพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ส ำหรับในบำงอ ำเภอเป็นที่ตั้งของพระรำชวังตำก
อำกำศของพระมหำกษัตริย์ไทย รวมถึงกำรเพ่ิมจ ำนวนของแหล่งท่องเที่ยวใหม่และธุรกิจบริกำร
ส ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่อง กำรศึกษำและทบทวนอัตลักษณ์
ท้องถิ่นของทั้ง 4 จังหวัด สอดคล้องกับแนวคิดของ Wattana (2012) ที่กล่ำวว่ำ วงจรแห่งวัฒนธรรม
มีกระบวนกำรผลิตเกิดขึ้น มีผู้บริโภค และกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ผ่ำนกำรสร้ำงแสดงตนโดยกำร
สร้ำงอัตลักษณ์ จำกกำรทบทวนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีตำมบริบทพ้ืนที่ เป็น
ผลจำก กำรน ำทรัพยำกรท้องถิ่นที่สำมำรถพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยกำรประเมินจำก
มิติทำงด้ำนวัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวกำรประกอบอำชีพทั้งสิ้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรมยำวนำน ในแต่ละยุคสมัยและสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ Chumphadit & Khunsri  
(2017) ศึกษำกำรวิเครำะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่แหล่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดเชียงรำย พบว่ำ อ.แม่สำยมีอัตลักษณ์ เด่นในเรื่องกำรค้ำชำยแดนเชียงแสนมีควำมพิเศษ
คือ เมืองโบรำณ ส่วนเชียงของมีลักษณะเด่น คือ กำรเป็น 1 เมือง 2 แบบ   
  แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ตามแนวคิดทฤษฎี 4DNA และการสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดเพชรสมุทรคีรี พบว่า 
 กำรออกแบบอัตลักษณ์ผ่ำนรูปแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับทีมงำนที่น ำผล
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนจำกแนวคิดทฤษฎี 4DNA เพ่ือสร้ำงสรรค์เป็นรูปร่ำงของทรัพยำกร
ท้องถิ่นมิติต่ำง ๆ ทั้งด้ำนธรรมชำติและด้ำนวัฒนธรรม ซึ่งจะน ำผลกำรศึกษำจำกกลุ่มของ YEC เข้ำ
มำร่วมกระบวนกำรตัดสินใจเพ่ือน ำไปสู่ข้อสรุปของแต่ละจังหวัดมีดังนี้ (1) จังหวัดเพชรบุรี  เลือกที่จะ
ใช้เพชรและเขำวังเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ เนื่องจำกเพชรเป็นคือย่อแบบไม่เป็นทำงกำรของจังหวัด 
และเขำวัง คือ สถำนที่ท่องเที่ยวประวัติศำสตร์ที่มีเรื่องรำวเกี่ยวพระมหำกษัตริย์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยว
รู้จักมำช้ำนำน (2) จังหวัดสมุทรสงครำม เลือกที่จะใช้ปลำทูแม่กลองจำกตลำดอัมพวำวัตดุดิบส่งออก
ของจังหวัดเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ (3) จังหวัดสมุทรสำคร เลือกที่จะใช้เกลียวลวดลำยของเบญจรงค์
หมู่บ้ำนดอนไก่ดี เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ เพ่ืออธิบำยเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกจังหวัดอ่ืน  ๆ และ         
(4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลือกที่จะใช้พืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ 
โดยองค์ประกอบของกำรจัดวำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีจำกฉันทำมติของที่ประชุม
กลุ่ม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Pinkaew, khiaomaeng & Wongsingthong (2017) ศึกษำเอกลักษณ์ 
ภำพลักษณ์บุคลิกภำพ จังหวัดนครปฐม พบว่ำ กำรระบุเอกลักษณ์ ภำพลักษณ์ บุคลิกภำพ และ
องค์ประกอบศิลปะตำมบริบท ของจังหวัดนครปฐม ทั้ง บริบท เป็นกำรก ำหนดคุณลักษณะ           
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เชิงรูปธรรมและนำมธรรม ที่มีควำมสัมพันธ์กับภำพลักษณ์ หรือจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ 
โดดเด่นหรือเข้ำถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว ท ำให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปเพื่อให้เกิดควำมประทับใจ  
 ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  

1. จังหวัดเพชรบุรี จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลหรือหน่วยงำนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้ำนกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้คงสภำพอย่ำงสมบูรณ์ 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำน สถำนที่ท่องเที่ยว
ที่ส ำคัญ และจุดบริกำรต่ำง ๆ ภำยในจังหวัด และค่ำนิยมของประชำชนในจังหวัดเพชรบุรีจ ำนวนมำก
ยังคงประกอบอำชีพดั้งเดิมและขำดควำมรู้ในกำรต่อยอดสินค้ำและบริกำร เพ่ือสร้ำงมูลค่ำที่ที่สูงขึ้นใน
กลุ่มตลำดเป้ำหมำยใหม่และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริกำรเดิมให้ควบคู่กันไป 2. จังหวัด
สมุทรสงคราม กำรวำงผังเมืองดั้งเดิมตำมขอบเขตของภูมิศำสตร์ที่ยังคงเป็นปัญหำทำงด้ำนกำรจรำจร
ของกลุ่มผู้มำเยือน ประกอบกับควำมห่ำงไกลของสถำนที่แต่ละแห่งไม่ได้ถูกเชื่อมโยงด้วยกิจกรรมที่
น่ำสนใจ ในขณะที่สถำนที่ส ำคัญของประวัติศำสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ได้ถูกน ำมำบอกเล่ำ 
หรือน ำเสนอให้ประชำชนและผู้มำเยือนเห็นถึงประวัติควำมและควำมส ำคัญ 3. จังหวัดสมุทรสาคร 
ส ำหรับงำนศิลปะหัตถกรรมที่เป็นสินค้ำของฝำกของท่ีระลึกส่งออกบำงรำยกำร ยังไม่สำมำรถผลิตเพ่ือ
รองรับควำมต้องกำรของตลำดในปริมำณมำก เช่น เรือส ำเภำจีนที่ต้องอำศัย เศษไม้สักเนื้อคุณภำพมี
ควำมทนทำน ซึ่งในปัจจุบันกลำยเป็นสิ่งของหำยำกในบำงฤดูกำล เนื่องจำกช่ำงฝีมือต้องมีกำร
สร้ำงสรรค์ลวดลำยต่อชิ้น ที่จะต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำน กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชำวสมุทรสำครไม่ให้ควำมส ำคัญเท่ำทีควร รวมขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี จึงต้องมีกำรก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้สู่คนรุ่นใหม่ในสถำนศึกษำของ
จังหวัดตั้งแต่งำนช่ำงฝีมือแต่ละแขนง 4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กำรก ำหนดรำคำของสินค้ำและ
บริกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีควำมเกี่ยวข้องกับตรำสินค้ำหรือชื่อเสียงของกิจกำรจนเกินไป ท ำ
เกิดควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำนในกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีสินค้ำและบริกำรแบบเดียวกัน 
รวมถึงขำดควำมร่วมมือจำกภำครัฐบำลในกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำและบริกำรให้เกิดควำม
เหมำะสม ส่งผลให้สินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงและ
สูญหำยไปจำกพ้ืนที่ในที่สุด และกำรเผชิญปัญหำกำรจรำจรติดขัดของยำนพำหนะบนท้องถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญและวันสุดสัปดำห์ต่อเนื่องของประเทศไทย โดยเฉพำะเขตเทศบำลเมืองหัวหิน อ ำเภอ
หัวหิน เนื่องจำกจุดหมำยปลำยทำงที่ผู้มำเยือนหรือนักท่องเที่ยวนิยมเดินทำงเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกกรุงเทพมหำนครเพียงแค่ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ภำครัฐสร้ำงควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ในกำรส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือน ำอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงแพร่หลำย 
  1.2 ภำครัฐเร่งส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยว 
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  1.3 ภำครัฐสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรจัดประชุมและจัดสัมมนำ
ให้เป็นที่รู้จักในต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ประกอบกำรในกลุ่มเพชรสมุทรคีร ี
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 กำรศึกษำกระบวนกำร กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพชรสมุทรคีรี น ำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้กับจังหวัดในภูมิภำคอ่ืนต่อไป 

 2.2  ผลกำรวิจัยที่ค้นพบ แนวทำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์ตำมแนวคิดทฤษฎี 4DNA และ
กำรสร้ำงสัญลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่เป็นรำยด้ำนต่ำง ๆ น ำมำศึกษำในรูปแบบกำร
วิจัยเชิงปริมำณ ที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มำเยือนในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี  เพ่ือ
สะท้อนกำรรับรู้อัตลักษณ์ตรำสินค้ำในมุมมองนักท่องเที่ยว  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดงานอีเว้นท์

ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย และ (2) แนวทางการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon โดยใช้วิธีการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา  
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่ม PACER ของงานจ านวน 18 คน 
ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ผลการศึกษาพบว่า (1) การจัดเส้นทางวิ่งภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นสิ่งควบคุมได้ยาก เนื่องจากเป็นลักษณะของถนนที่ใช้สัญจรร่วมกับคนในชุมชน รวมทั้งปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอ เช่น จุดปฐมพยาบาล ป้ายบอกระยะทาง จุดบริการน้ า
ดื่ม เป็นต้น (2) แนวทางการจัดงานภายใต้เงื่อนไขสู่ความส าเร็จประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (2.1) ด้าน
การน าเสนอจุดเด่นของงานวิ่งให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (2.2) ด้านการก าหนดกติกาและการแบ่งประเภทการ
แข่งขันโดยการอ้างอิงจากกติกาสากลส าหรับใช้ในการตัดสิน (2.3) ด้านการจัดท าระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์และระบบช าระเงินอัตโนมัติที่มีความรวดเร็ว (2.4) ด้านการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยอาหารพ้ืนถิ่นของจังหวัด (2.5) ด้านการแบ่งภาระหน้าที่ของบุคลากร
ภายในงานให้มีชัดเจนเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้ เช่น การบริการ 
การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ (2.6) ด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคม
ออนไลน์และการใช้เว็บไซต์คนกลางจะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 

 This study aim to investigate (1) problems and barriers for sports event in the 
university (2) the guidelines for sports event in the university: case study of Silpakorn 
Cha-am mini half marathon 2018. This study was qualitative research Phenomenology 
was used the study by In-depth Interview with pacer eighteen keys informants with 
participant observation in the competition. The result was found; (1) Arranging running 
route outside the university is difficult to control. Due to quality of road that uses for 
travelling with people in the community. As well as the problems about facilities are 
not enough such as a first aid point, distance signs and drinking water point etc.  
(2) The models of arranging the event under the conditions to be successful consist of 
6 kinds (2.1) The presentation of the prominent of running event according with the 
University's identity which is an activity that connects the relationship between current 
and alumni students. (2.2) Defining and classification the rules based on the 
international rules for using in a judgement (2.3) The registration  including online 
registration and payment automation system which is fast (2.4)The food and beverage 
service to all participants by the local food of the province (2.5) Dividing the 
responsibilities of people in the organization to be obvious system in order to meet 
the needs of the participants such as a service, security and publicity etc. (2.6) The PR  
by social media and using the well-known web site for runner will help to provide the 
information to the groups of people who are interested more and more. 
 
Keywords  
 Sport Event, Management, Marathon  
 
ความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการจัดการนิทรรศการและอีเว้นท์ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ซึ่งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการวางแผนที่ชัดเจนหลากหลายมิติ ตั้งแต่การคาดคะเนการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า นโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการจัดงาน และ
การศึกษาผังเมืองเพ่ือใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สามารถต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ต่อไปในระยะยาว โดยการน ากิจกรรมกีฬานันทนาการเข้ามาใช้เป็นรูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ ที่
สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น ไตรกีฬา มาธาราธอน จักรยาน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ
เผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา (Thomas, et al., 2013) ส าหรับการจัดงานวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาที่ทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจที่จะนิยมจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนทุกปีด้วยกระแส
ตอบรับจากนักวิ่งทั่วโลก จนกระทั่งผู้จัดงานจะต้องมีวิธีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมกับ
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ขนาดของเมือง พร้อมกับการก าหนดระยะทางที่สอดคล้องกับกติกาสากล นอกจากการแข่งขันจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันมีความพร้อมทางด้านร่างกายจากความมีวินัยในการฝึกซ้อม รวมถึงการ
เดินทางมายังสถานที่จัดงานล่วงหน้า เพ่ือการส ารวจเส้นทางที่ยังช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยวได้รับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น เช่น ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เป็น
ต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของธุรกิจต่าง ๆ ที่กลายเป็นทรัพยากรสนับสนุนการจัดงาน 
(Takayama, et al., 2017)  

อย่างไรก็ตามการอ้างอิงกระแสความนิยมของการแข่งขันกีฬามาราธอน ถูกน ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนท้องถิ่นและกลุ่มของผู้มาเยือนต่างถิ่น องค์ประกอบแห่งความส าเร็จในการจัดงานวิ่ง
มาราธอนสามารถวัดผลได้จากความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
จัดรูปแบบกิจกรรมและจ านวนของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทางผู้จัดงานสามารถอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม
ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ (Chinfak, et al, 2014) นอกจากนี้ งานวิ่งมาราธอนใน
ประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยจ านวนผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 
รวมทั้งกลุ่มนักวิ่งจากต่างประเทศที่ตัดสินใจเข้าสู่การแข่งขันตามจังหวัดต่าง  ๆ ในแต่ละเดือน จาก
การส ารวจพบว่า มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 10 ครั้งต่อปี โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการจัด
งานวิ่งมาราธอนจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ทางผู้จัดงานสร้างและกลุ่มเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน 
อีเว้นท์ต่าง ๆ (Sutamsamai & Ronawet, n.d.) 

ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกับสถาบันทางการศึกษาได้มีการจัดงานวิ่งมาราธอนในมุมมองที่
แตกต่างจากการวิ่งในเขตเมืองใหญ่ทั่วไป โดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้านกายภาพที่มีความเป็นธรรมชาติ
อันงดงาม พร้อมกับอัธยาศัยไมตรี รอยยิ้ม และความเอาใจใส่จากชาวบ้านที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือน
ตลอดระยะทาง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการวิ่งจากท้องถิ่นสู่
ระดับสากลที่มีความปลอดภัย (Kaisornrat, 2017) เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันทาง
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยภายใต้ปรัชญาแห่งศิลปะ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย การจัด
กิจกรรมศิลปากรชะอ ามินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon)  
ซึ่งทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ประชาชนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญในการออกก าลังกายและการน าเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ไปบริจาคเพ่ือการกุศลส าหรับโรงเรียนในต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้ง
จัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย (Dailynews, 2018) ตามที่ได้กล่าวมาจะ
เห็นได้ว่างานวิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มากกว่าการแข่งขันทั่วไป สามารถคืน
ความสุขและโอกาสที่ดีแก่สังคม ในขณะที่กีฬาวิ่งมาราธอนทั่วไปจะมีการใช้อัตราก าลังคนที่เรียกว่า 
เพซเซอร์ (Pacer) หรือกลุ่มนักวิ่งที่คอยแสดงระยะเวลาเพ่ือน าผู้เข้าแข่งขันสามารถท าความเร็วตาม
กติกาที่ก าหนด อีกหนึ่งบทบาทของเพซเซอร์ คือ นักสร้างสีสันและเป็นผู้อ านวยความสะดวกในเวลา
เดียวกัน การร้องตะโกนบอกผู้เข้าแข่งขันหากพบกับทางวิ่งที่ไม่เรียบหรือขุระและการท าหน้าที่กล่าว
ทักทาย รวมถึงการกล่าวชื่นชมผู้เข้าแข่งขันในระยะทางต่าง ๆ ให้เกิดก าลังใจในการวิ่งต่อไป ดังนั้น 
Pacer จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิ่งแข่งขันมาแล้วหลากหลายสนาม สามารถควบคุ ม
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ความเร็วของตนเองให้เหมาะสมกับการแข่งในแต่ละประเภท นอกจากนี้ กลุ่ม Pacer ยังมีส่วนช่วยให้
ผู้จัดงานได้รับฟังข้อเสนอแนะผ่านความมุมมองที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบงานวิ่งให้มีความ
พร้อมต่อการรองรับผู้เข้าแข่งในฤดูกาลต่อไป (Sophonthamrak, 2015)  

อย่างไรก็ตามการวิ่งเป็นการออกก าลังกายยอดนิยมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการวิ่งยังคงเป็นกีฬาการแข่งขันที่หลายประเทศจัดขึ้นเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในลักษณะของงานอีเว้นท์ประจ าปี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันให้เหมาะสม
กับเพศ อายุ และสมรรถนะทางร่างกายของแต่ละบุคคล การจัดการงานวิ่งสามารถวางแผนในแต่ละ
ขั้นตอนตามขอบเขตระยะเวลา แต่การจัดงานจริงจะถูกจัดข้ึนภายในวันเดียวเท่านั้น ดังนั้นการจัดงาน
อีเว้นท์ประเภทกีฬาจ าเป็นจะใช้แนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานวิ่งที่จัดขึ้ นใน
สถานศึกษาแต่ละแหล่งที่จะต้องการความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และ
กลุ่มนักศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและมุมมองของ PACER ต่อ
การพัฒนาการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini 
Half Marathon” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความประทับใจมากที่สุด รวมถึงผลการศึกษาวิจัยจาก
มุมมองของเพซเซอร์ที่เป็นผู้มากประสบการณ์ทางด้านการวิ่งในแต่ละสนามที่ปรับเปลี่ยนกลุ่มเจ้าภาพ
ผู้จัดงาน สะท้อนถึงทางเลือกส าหรับน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานวิ่งภายในรั้วมหาวิทยาลัยในปี
ต่อ ๆ ไป และยังสามารถยกระดับการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาให้มีมาตรฐานด้วยการบูรณาการ
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า และการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่มีภูมิหลังเรื่องราว
เพ่ือการน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการงานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนในรั้วมหาวิทยาลัย
คืออะไร 
  2. งานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนในรั้วมหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการจัดการอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา 
Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี
การศึกษาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นวิธีวิทยาการพรรณนาความหมายจาก
ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่มีจ านวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยมีกลุ่ม PACER คือ การนิยามตัวแทน
ของผู้ที่ประสบการณ์ในการเข้าแข่งขัน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือความ
สมบูรณ์ของผลการศึกษาที่สามารถสะท้อนถึงแนวคิด ซึ่งผู้วิจัยจะต้องใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
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ในฐานะผู้เข้าแข่งขันของงาน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ให้ได้ข้อมูลที่
แตกต่างกันไป รวมทั้งให้ความส าคัญกับอากัปกิริยาและการมองการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Prasith-
rathsint, 2011) จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับการถอดเทปบันทึกเสียง เพ่ือน ามาเรียบ
ล าดับเหตุการณ์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการลดถอนข้อมูล  (Data Reduction) ที่คล้ายกันสู่การ
สร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่จะต้องอาศัยความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) 
ส าหรับเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อค าถามกึ่งโครงสร้างปลายเปิด สมุดบันทึก 
ปากกา และโทรศัพท์มือถือไอโฟนเท็น ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ กลุ่มของเพซเซอร์  (PACER) ที่ประสบการณ์ควบคุมเวลาตลอดระยะทางการแข่งขัน 
ไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือไม่น้อยกว่า 12 สนามต่อปี จ านวนทั้งหมด 18 คน อายุระหว่าง 29  - 44 ขึ้นไป 
เป็นเพศชาย จ านวน 13 คน และเป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 10 คน 
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 คน วิศวกร จ านวน 1 คน วิศวกรไฟฟ้า จ านวน 1 คน อาชีพอิสระ จ านวน 1 คน 
สถาปนิค จ านวน 1 คน และรับราชการ จ านวน 1 คน ซึ่งทั้งหมดมีทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการ
จัดการงานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัด
งานอีเว้นท์แประเภทกีฬา ส าหรับจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 18 คน สามารถเปรียบเทียบค่าความ
คาดเคลื่อนระหว่าง 0.50 – 0.48 มีผลท าให้อัตราการลดลงอยู่ที่ระดับ 0.02 คือระดับน้อยที่สุด เป็น
วิธีการเทียบเคียงความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการน ามาใช้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการสุ่มแบบปกติ (Macmillan, 1971) 

2. ขอบเขตด้านสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon 2018 เป็นงานอีเว้นท์
ประเภทกีฬาที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 4,000  คน ร ่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับในงาน
วิ่งมาราธอนโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยประเทศไทย ในปี 2561 โดยอ้างอิงตามโจทย์การวิจัย
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) งาน 20 ปีมหาวิทยาลัยธนบุรีมินิมาราธอน 
มหาวิทยาลัยธนบุรี (2) งานวิ่งสร้างเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3) สวนสุนันทามินิมาราธอนครั้งที่ 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ (4) งานวิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 5 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการเข้ามาส ารวจพ้ืนที่ในสนามแข่งขันตามระยะทางก่อนเริ่ มงาน ร่วมกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักตามจ านวนที่ก าหนดและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสนามแข่งขัน 
ตลอดจนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬา 
ตลอดจนเว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับการจัดงานวิ่งมาราธอนและสื่อสังคมออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จัดงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับเรียงล าดับออกมาเป็นลักษณะของข้อความตัวอักษร จากนั้น
ด าเนินการจัดล าดับความสัมพันธ์ของข้อมูลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามวิธีวิทยาที่ได้ก าหนดเอาไว้ 
ผลลัพธ์จากการศึกษาจะเป็นการน าเสนอประสบการณ์ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย พร้อมกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า 
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(Triangulation) (Chantavanich, 2011) ประกอบด้วย (1) ด้านข้อมูล (Data) พิจารณาจากจ านวน
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั กที่ เ ป ลี่ ย นแปลง เ นื่ อ ง ด้ ว ยปร ะสบกา รณ์ แ ละภู มิ ห ลั งที่ แ ตกต่ า ง กั น ไป  
(2) ด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory) ที่แตกต่างกันไปจากเดิม การตีความด้วยแนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจาก
เดิม ได้แก่ งานอีเว้นท์ประเภทกีฬา การจัดการ และงานวิ่งมาราธอน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏมี
ความใกล้เคียงทางด้านมิติทางการจัดการ การจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ (3) ด้านนักวิจัย (Researcher) ที่อาศัยผู้ช่วยนักวิจัยจ านวน 3 คน 
ที่ท าหน้าที่ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและร่วมกันสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นน าบทสัมภาษณ์
กลับมาวิเคราะห์ร่วมกันจะพบข้อคิดเห็นหรือประเด็นที่สามารถน ามาสนับสนุนผลการวิจัยได้ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และ (4) ด้านวิธีการวิจัย (Method) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ควบคู่กับการ
สังเกตกระบวนการวางแผนงาน การประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือให้ทราบถึง
ศักยภาพของพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดงาน เพ่ือให้สะท้อนมุมมองของ Pacer ร่วมกับผู้วิจัยที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon ผลการศึกษาสามารถสรุปออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.1 การจัดเส้นทางการวิ่งแข่งขันที่มีระยะทางจากภายในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยไปยัง
พ้ืนที่ภายนอกบนถนนสัญจรขนาดเล็ก ซึ่งรายล้อมไปด้วยถิ่นที่อยู่อาศัยของของชุมชนท้องถิ่น กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักรวมถึงผู้เข้าแข่งขันจ านวนมากที่เริ่มปล่อยตัวรอบเวลาประมาณห้านาฬิกา หรือ
ประมาณตีห้า ในประเภทฮาร์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21 กิโลเมตร ต้องเผชิญกับ
ความมืดเป็นระยะทางไกล ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางระหว่างการแข่งขันได้ชัดเจน เนื่องจากสนาม
แข่งขันใช้เพียงหลอดไฟแอลอีดีขนาดเล็ก 1 ดวง ติดไว้บนกรวยจราจรขนาด 90 เซนติเมตรเท่านั้น จึง
ไม่สามารถให้แสงสว่างที่เพียงพอ ประกอบกับลักษณะทางกายภาพบนถนนยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ใน
บางช่วงระยะทางที่แผ่กิ่งก้านออกมา ผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ 5 นาที ต่อ 1 
กิโลเมตร (PACE 5) หรือเร็วกว่านั้น อาจได้รับอันตรายแก่ดวงตาและใบหน้า รวมทั้งการปรากฏของ
สิ่งกีดขวางแต่ละประเภท อาทิ กรวด หิน กิ่งไม้ มูลสัตว์ ที่ผู้เข้าแข่งขันอาจสัมผัสและสร้างความ
เสียหายแก่รองเท้า ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากการแข่งขันด าเนินไปได้ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือประมาณ
หกนาฬิกาเป็นช่วงเวลาการท ากิจวัตประจ าวันของชาวบ้านในชุมชน บางครอบครัวมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ในการสัญจรบนท้องถนน เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล 
รถบรรทุกพืชผลทางเกษตร เป็นต้น ส่งผลให้การแบ่งช่องทางการเดินรถโดยสารกับเส้นทางการวิ่ง
แข่งขันเหลือเพียงฝั่งละ 1 เลน รวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านที่ขับมาด้วยความเร็วอาจเฉี่ยวชนผู้เข้า
แข่งขัน นอกจากนี้ พบว่าการเพ่ิมจุดรับน้ าดื่มในทุกระยะทาง 2 กิโลเมตรไม่มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เนื่องจากลักษณะความกว้างของถนนสามารถวางจุดรับน้ าได้เพียงฝั่งเดียวเท่านั้น ผู้ที่ต้องการดื่มน้ า
หลังจากการเช็คพ้อยท์ (Checkpoint) จะต้องวิ่งหรือเดินข้ามฟากถนนเพ่ือไปรับน้ าดื่ม 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

160 

1.2 ป้ายบอกระยะทางการแข่งขันที่ใช้การพ่นสีสเปรย์ลงบนท้องถนนเพ่ือบอกระยะทาง
ทดแทนการใช้ป้ายแขวน หรือป้ายแสดงสัญลักษณ์ในลักษณะอ่ืน ๆ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวนมากลง
ความเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร กับฟันรัน 
(Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร จะเกิดการวิ่งสลับเส้นทางกันเนื่องจากผู้เข้าแข่งขันจ านวนมาก
ไม่ได้สังเกตสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นถนน เนื่องจากทั้ง 2 ระยะทางต้องใช้เส้นทางร่วมกันโดยเฉพาะระยะ
ที่นักวิ่งต้องกลับตัว รวมไปถึงกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันวิ่งที่ท าความเร็วในช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมง
เช้า เป็นช่วงเวลาที่แสงสว่างยังไม่ปรากฏอาจมองไม่เห็นสีสเปรย์ที่สร้างเป็นสัญลักษณ์ก ากับระยะทาง
บนท้องถนน ผู้เข้าแข่งขันบางรายวิ่งออกนอกเส้นทางที่ผู้จัดได้ก าหนดเอาไว้ ส าหรับปัญหาของการ
ขาดป้ายบอกระยะทางอาจสร้างความไม่สะดวกส าหรับผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการท าความเร็วพร้อมกับ
ค านวณระยะทางเพ่ือชัยชนะจากการแข่งขัน นอกจากนี้จากค าบอกเล่าผ่านประสบการณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลักยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า ป้ายบอกระยะทางการแข่งขันควรมีการติดในจุดสังเกตได้ในระดับ
สายตาในระยะทางทุก 2 หรือ 5 กิโลเมตร 

1.3 การจัดการปริมาณขยะที่เป็นภาชนะส าหรับบรรจุน้ าดื่มในทุกระยะทาง 2 กิโลเมตร  
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายเป็นปัญหาที่คล้ายคลึงกับสนามแข่งขันอ่ืน ๆ ที่เลือกจัดงานวิ่งมาราธอนใน
ต่างจังหวัด โดยผู้จัดงานไม่ได้ค านึงถึงจุดทิ้งภาชนะที่ใช้แล้วให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละ
เส้นทาง โดยสามารถวัดระยะทางจากจุดรับน้ าดื่มห่างไปไม่เกิน 500 เมตร เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันบาง
รายตัดสินใจทิ้งภาชนะลงพ้ืนที่ว่างเปล่าของชุมชน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงไม่มีถุงด าหรือภาชนะ
ประเภทอ่ืน ๆ ส าหรับการรองรับ เมื่อมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อทัศนียภาพ
โดยรวมตลอดเส้นทาง และภาชนะบรรจุน้ าดื่มเป็นการใช้เม็ดพลาสติกที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน
เพ่ือย่อยสลาย 

1.4 การสร้างแรงจูงใจและสีสันของการจัดงานจากกรณีศึกษาครั้งนี้พบว่า จ านวนกอง
เชียร์ที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่คอยส่งก าลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน จะเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับการ
ท ากิจกรรมสันทนาการภายในเขตรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากเปรียบกับงานจัดงานวิ่งของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน อาทิ งานจอมบึงมาราธอนจะมีการจัดสรรจ านวนกองเชียร์จากนักศึกษาแต่ละคณะ
วิชาไว้ตามจุดต่าง ๆ ของสนามแข่งขันโดยรอบ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันด้วยการขับ
ร้องบทเพลงประกอบกิจกรรมการสันทนาการทีบ่อกเล่าเรื่องเล่าถึงความเป็นของสถานศึกษา 

1.5 การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เพียงพอต่อผู้ เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภท 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าขัน Half Marathon ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการวิ่งแข่งขันเพ่ือเข้าเส้นชัยมากกว่า 
100 นาที รายการอาหารบางคูหาที่เตรียมไว้หมดตั้งแต่เวลาประมาณ 8 โมงเช้า เนื่องจากผู้เข้าแข่งขัน
รุ่น Mini Marathon กับ Fun Run วิ่ งเข้าสู่ เส้นชัยภายในระยะเวลาเฉลี่ยอยู่  60 – 110 นาที  
ซึ่งจ านวนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะได้รับสิทธิในการประทานอาหารและเครื่องดื่มก่อนรุ่น Half 
Marathon ที่ใช้ระยะเวลาการแข่งขันที่ยาวนานกว่า อาจสร้างความไม่เท่าเทียมกันในด้านการ
ให้บริการ อีกทั้งการแข่งขันรุ่นที่มีระยะทางมากกว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแข่ งขันที่สูงกว่า
ประเภทที่มีระยะทางสั้นกว่า  

1.6 การดูแลความสะดวกของสถานที่จอดรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน ที่ไม่มีเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ซึ่งพบว่ายานพาหนะบางคันจะต้องจอดภายนอก
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มหาวิทยาลัย จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้ งช่วงหลังจากการแข่งขันและ
กิจกรรมบนเวทีสิ้นสุดแล้ว ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถน ารถยนต์ออกจากพ้ืนที่จอดได้ รวมถึงปัญหาผ่าน
มุมมองของผู้ให้ข้อมูลหลักยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า มีรถยนต์โดยสารจอดซ้อนคันหรือจอดขีดขวางทาง
จราจรหลักของทางเข้า-ออกงาน ตลอดจนปัญหาความไม่เหมาะสมของพื้นที่ส าหรับการจอดรถยนต์ที่
มีพ้ืนที่ดินโคลน ตลอดจนการปัญหาการขาดการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรที่เข้ามาดูแลการจราจร
และความเรียบร้อยภายในงาน 

1.7 การปฐมพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละจุด 
โดยเฉพาะระหว่างการแข่งขันที่ยังคงขาดหน่วยปฐมพยาบาลคอยติดตามและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย
หรืออุบัติเหตุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
ระหว่างการแข่งขันประเภทระยะทางไกลบางรายมีอาการเป็นลมหน้ามืดจึงต้องหยุดพักกลางทาง 
รวมถึงความล่าช้าของหน่วยพยาบาลในการติดตามอาการ โดยกลุ่มนักวิ่งด้วยกันต้องท าหน้าที่ดูแล
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นซึ่งกันและกัน หากเปรียบกับการจัดงานวิ่งในสถานที่ อ่ืนจะมีหน่วยปฐม
พยาบาลที่ปั่นจักรยานพร้อมกล่องปฐมพยาบาลขนาดเล็ก ขับขี่คู่ขนานกับนักวิ่งในทุกระยะทาง 
นอกจากนี้ การบริการสเปรย์เย็นเพ่ือลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นข้อเข่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่
หน่วยปฐมพยาบาลต้องสอบถามความต้องการของผู้ เข้าแข่งขัน รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนของ
รถพยาบาลเคลื่อนที่ในระยะ 5 หรือ 10 กิโลเมตร เพ่ืออ านวยความสะดวกในกรณีที่เกิดอาการ
เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงจนต้องน าส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว 

2. แนวทางการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา Silpakorn 
Cha-am Mini Half Marathon ผลการศึกษาสามารถสรุปออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1  ด้านการน าเสนอจุดเด่นของงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจาก
การศึกษาพบว่า การจัดงานเปรียบเสมือนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบันที่สามารถจัดงานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป การน าเสนองานเกี่ยวกับสถานที่และ
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันย้อนร าลึกถึงความหลังสมัยเป็นนักศึกษาที่
เคยใช้ชีวิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะทางการแข่งขัน รวมทั้งความงดงามของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะเดียวกันคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเชิญชวนศิษย์เก่าให้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 
เปรียบเสมือนกับการสืบสานประเพณีการกลับมาเยี่ยมบุคลากรคนส าคัญที่ให้ความรู้ ทางผู้จัดงานได้
ก าหนดกิจกรรมความบันเทิงในรูปแบบของกิจกรรมรับน้องใหม่เข้ามาน าเสนอ รวมถึงการใช้กองเชียร์
สันทนาการเข้ามาเชื่อมโยงการวิ่งให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับความสนุกสนานเพ่ิมเติม นอกจากนี้งานวิ่งยังมี
ความน่าสนใจอยู่ที่การออกแบบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท จากกรณีศึกษา
พบว่า ผู้จัดงานได้น าเสนออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งชั้นน าแห่งศิลปะสร้างสรรค์โดยออกแบบเหรียญที่ระลึกเป็นลักษณะของจานสีส าหรับผสมสีน้ ามัน 
ส าหรับกิจกรรมงานวิ่งที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้กลาย 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลที่สามารถน ารายได้ไปบริจาคให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันสามารถออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงตนเองแล้วและยังมีส่วนร่วมในการมอบ
โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของสังคมต่อไป  
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2.2 ด้านการก าหนดกติกาและการแบ่งประเภทการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่า มีการ
ก าหนดประเภทการแข่งขันเพียงแค่ 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ (1) Mini Marathon ระยะทาง 10.5 
กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท และ (2) Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท 
ซึ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 2 กับ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท เป็นเพียงกิจกรรมการออก
ก าลังกายเท่านั้น เป็นการแบ่งประเภทของการแข่งขันที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากอ้างอิงตามหลัก
กติกาการแข่งขันสากล โดยการปล่อยตัวนักวิ่งแต่ละช่วงเวลาห่างกันประมาณ 30 นาที แต่ส าหรับผู้ให้
ข้อมูลหลักบางรายให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่า การปล่อยตัวที่ไม่เป็นไปตามก าหนดจะส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมทั้งหมดของงานมีความล่าช้า รวมทั้งปัญหาอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมของระยะ
ทางการวิ่งที่จะเพ่ิมสูงขึ้น อาจส่งต่อสภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความอ่อนล้าได้ 
ส าหรับการออกแบบเส้นทางการแข่งขันทางผู้จัดงานควรมีการวัดระยะทางตามจริง รวมทั้งการจัดเลน
วิ่งส าหรับกลุ่ม PACER โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมเข้ามา เพ่ือการติดตามและการอ านวยความ
สะดวกแก่นักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการท าความเร็วกว่ามาตรฐานที่ก าหนดจะ
สามารถวิ่งแซงกลุ่ม PACER ได้ทันที พร้อมทั้งการเพ่ิมการบันทึกแบบอุปกรณ์ไร้สาย (Transponder) 
หรือเรียกว่า “ชิปจับเวลา” เพ่ือน ามาเชื่อมต่อกับหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน (BIB) สามารถค านวณ
ระยะทางและระยะเวลาได้อย่างเที่ยงตรง นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นว่าการเพ่ิมกติกา
แบบใหม่โดยจ าแนกผู้เข้าแข่งขันตามวัตถุประสงค์ของงานวิ่งในสถานศึกษา เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
อาจารย์ กลุ่มนักวิ่งทั่วไป กลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นต้น จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการเข้า
แข่งขันมากยิ่งข้ึนในฤดูกาลต่อไป 
 2.3 ด้านการจัดท าระบบการลงทะเบียน จากการศึกษาพบว่า ข้อได้เปรียบของผู้จัดงานที่
เพ่ิมช่องทางการรับสมัครด้วยระบบเว็บไซต์ออนไลน์ส่วนกลาง www.fanaticrun.com ส าหรับการ
จ าหน่ายบัตรเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ร่วมกับการใช้ระบบการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทางเลือกที่มอบความสะดวกแก่ผู้สมัครมากยิ่งขึ้น อาทิ คิวอาร์โค้ด (QR CODE) 
และเอ็มวอลเล็ท (M-Wallet) ที่เชื่อมต่อกับบัตรเดบิตและเครดิต ซึ่งจะได้รับการยืนยันหลักฐานการ
สมัครได้ทันที ส าหรับการจัดส่งเสื้อและหมายเลขวิ่งทางผู้จัดงานจะเลือกจัดส่งทั้งทางไปรษณีย์และ
การติดต่อขอรับหน้างานก่อนการแข่งขัน 1 วัน  
 2.4 ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่า ทาง
ผู้จัดงานได้มีการระดมร้านอาหารจ านวนมากจากกลุ่มผู้ประกอบการชื่อดังภายในจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือ
สะท้อนอัตลักษณ์ของอาหารพ้ืนถิ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่จาก
การบริโภค เช่น น้ าตาลสด ข้าวแช่ ลูกตาลลอยแก้ว เค้กโบราณ ฝอยทอง และเม็ดขนุน เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามเครื่องดื่มที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ระหว่างการทางการแข่งขัน
สามารถเพ่ิมเติมควบคู่กับการบริการคู่กับน้ าดื่มปกติ คือ เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ เนื่องจากร่างกายมี
ความต้องการน้ าในปริมาณท่ีมากขึ้นในระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่ 30 นาทีข้ึนไป การดื่มน้ าเกลือแร่ที่มีรส
หวานในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายชดเชยการเสียเหงื่อและสร้างความสดชื่นแก่ผู้ เข้า
แข่งขันในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยทั่วไปงานวิ่งมาราธอนจะบริการเครื่องดื่มผสมเกลือแร่ในกิโลเมตร
ที่ 6 เป็นต้นไป  
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 2.5 ด้านการแบ่งภาระหน้าที่ของบุคลากรภายในงานจากการศึกษาพบว่า การมอบหมาย
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มของผู้ด าเนินงานอาจไม่ครอบคลุมในบางหน้าที่ของการจัดงานอีเว้นท์
ประเภทกีฬาในสนามอ่ืน ๆ เนื่องจากภายในงานมีจ านวนผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 3,000 คน ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การจัดสรรหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสมควรแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ (1) ฝ่ายพยาบาล ที่จะต้องกระจายอัตราก าลังไปตาม
เส้นทางการวิ่งทุกระยะที่มีผู้เข้าแข่งขัน และบริเวณกองอ านวยการกลางภายในสถานที่จัดงาน  
(2) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มบริเวณซุ้มอาหารที่จ าแนกตามประเภท  รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการ
ด้านเครื่องดื่มในระหว่างทางการแข่งขัน (3) ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจัดเส้นทางการจราจร 
ที่ต้องคอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะทางการวิ่ง ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ป้ายสื่อความหมายบนท้องถนน รวมทั้งสามารถแสดงสัญลักษณ์ด้วยภาษากายในการ
จัดการปัญหาการจราจรในช่วงที่มีจ านวนนักวิ่งหนาแน่นบนท้องถนน (4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลภายในงาน พร้อมกับการจัดล าดับกิจกรรมบนเวทีให้สอดคล้องกับก าหนดการ โดยจะต้อง
คัดเลือกผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจัดงานวิ่ง
ครั้งนี้มีชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการแจ้งเตือน
ปัญหาต่าง ๆ ภายในงานให้รับทราบตามความเร่งด่วนในแต่ละกรณี และ (5) ฝ่ายสวัสดิการที่ดูแล
ความเรียบร้อยประสานงานแต่ละบริเวณภายในงาน รวมถึงท าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของ
พ้ืนที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขัน  
 2.6 ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน จากการศึกษาพบว่า 
กิจกรรมและก าหนดการถูกน าเสนอผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan page) ที่ดูแลโดยทีมงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก คือ Silpakorn Cha-am Mini-Half Marathon พร้อมตอบปัญหาการหรือ
ข้อสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งเฟซบุ๊คยังมีการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษส าหรับการสร้างกิจกรรม (Event) 
ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจอ่ืน ๆ เพ่ือการแนะน ากิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนทั่วโลก ได้แก่ วิ่งไหนดี 
และวิ่งกันนะ ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนงานวิ่งในทุกสัปดาห์แก่กลุ่มผู้ที่สนใจหรือกดติดตาม เพ่ือการ
เผยแพร่รายละเอียดของการจัดงานเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังมีเว็บไซด์ส าหรับนักวิ่งยอดนิยมของชาวไทย 
www.thai.run ที่มาพร้อมกับโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างไลน์ (Line) ส าหรับใช้เป็นทางเลือกเพ่ิมเติมใน
การสอบถามข้อมูลและค้นหารูปโดยเลือกชื่องาน พร้อมกับใส่หมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน หรือการ
เลือกใบหน้าต้นแบบของนักวิ่ง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาภาพระหว่างการแข่งขัน  
 
อภิปรายผล 
  1. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon ผลการศึกษาพบว่า การจัดเส้นทางวิ่งจะต้อง
ค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท โดยเฉพาะการปรับพ้ืนผิวสนามภายนอก
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมในทุกระยะทาง พร้อมกับการเพ่ิมความสว่างบนท้องถนนส าหรับผู้
เข้าแข่งขันที่มีการปล่อยตัวในช่วงเช้ามืด การเพ่ิมจ านวนป้ายบอกระยะทางการแข่งขันในจุดที่สังเกต
ง่าย ตลอดจนการเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลและจราจรภายในพ้ืนที่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนุกูล ชิ้นฟัก และคณะ (Chinfak, et al., 2014) พบว่า การตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่งที่จัด
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โดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะให้ความส าคัญกับการจัดเส้นทางที่ก าหนดไว้
ในแต่ละประเภท ซึ่งความพึงพอใจของผู้เข้าการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีเงื่อนไขส าคัญ ได้แก่ การ
รักษาความปลอดภัยของระบบจราจร การก าหนดช่วงเวลาจ าแนกตามประเภทของการแข่งขัน และ
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเส้นทางแต่ละประเภทตามเส้นทางต่าง ๆ ในมุมมองของผู้
เข้าแข่งขันการรักษาระดับความเร็วเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เข้าเส้นชัยได้ตามต้องการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาเดย์ และคณะ (Alday, et al., 2018) ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬาวิ่ง
มาราธอนมืออาชีพจะเลือกสนามส าหรับการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน เพ่ือให้สามารถปรับระดับ
ความเร็วได้ตามความต้องการ นอกจากนี้จะยังพบปัญหาที่ค้นพบในระหว่างการแข่งขัน คือ ความไม่
พร้อมของสภาพสนามที่อาจส่งผลกระทบต่อความเร็ว รวมถึงบางกรณีผู้เข้าแข่งขันอาจได้รับบาดเจ็บ
ในบริเวณฝ่าเท้า 
 ในระหว่างการแข่งขันที่ด าเนินไป จากกรณีศึกษายังพบว่า ความคล้ายคลึงกันของการจัด
งานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนของทุกรั้วมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เกิดขึ้น
จากผู้เข้าแข่งขันบริเวณใกล้เคียงกับจุดบริการน้ าดื่ม มีสาเหตุมาจากการจัดเตรียมจ านวนภาชนะ
ส าหรับการรองรับที่ไม่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของคอบบ์  และโอเบริ่ง (Cobb & Olbering, 
2007) พบว่า การประเมินผลกระทบหลังจากการจัดงานวิ่งมาราธอน จะปรากฏในรูปแบบของซาก
เศรษฐกิจ (Economic Wreck) ของพ้ืนที่ ได้แก่ การทิ้งขยะปริมาณมาก และการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างสิ้นเปลือง  
 2. แนวทางการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา Silpakorn Cha-
am Mini Half Marathon ผลการศึกษาพบว่า  

2.1 ด้านการน าเสนอจุดเด่นของงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ของผู้มาเยือนในปีต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของโทมัส และคณะ (Thomas, et al., 2013)  
ผลการศึกษาพบว่า การจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของเมือง พร้อมกับการศึกษาการวางพังเมือง มรกดทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง
ให้การงานจัดงานให้เป็นที่จดจ าได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดงานวิ่งโดยมหาวิทยาลัยสามารถใช้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อาคารเรียน ชุมชน เป็นต้น ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิโคไลน์
ดิส และคณะ (Nikolaidis, et al., 2018) ผลการศึกษาพบว่า นักวิ่งมาราธอนมีพฤติกรรมพ้ืนฐาน 2 
ลักษณะ คือ กลุ่มนักกีฬาที่มุ่งมั่นคว้าชัยชนะในการแข่งขัน และกลุ่มของผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ 
ซึ่งในกลุ่มที่ 2 จะเป็นผู้ที่สนใจทั่วไปเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามกระแสของคนรักสุขภาพทั่วโลก รวมถึง
เหตุผลในการตัดสินใจจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และแปลกใหม่  

2.2 ด้านการก าหนดกติกาและการแบ่งประเภทการแข่งขันในปีแรกที่แบ่งตามอายุ
และเพศ รวมถึงกติกาพิเศษส าหรับนักวิ่งชุดแฟนซีสีสันต่าง  ๆ ซึ่งเป็นกติกาที่คล้ายกับในหลาย
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับงานวิจัยของระชานนท์ ทวีผล (Taweeephol, 2018) ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางผู้จัดงานจะต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้
ชัดเจนตามเกณฑ์ข้อมูลด้านประชากร เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น รวมถึงการจัดการแข่งประเภท
ทีมที่จ านวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือความแปลกใหม่ของกติกาที่แตกต่างไปจากงานอ่ืน 
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ตลอดจนการน ากติกาการตัดออก (Cut Off) เพ่ือใช้ในการควบคุมความเป็นระเบียบของผู้เข้าแข่งขัน
ด้วยความเร็วตามมาตรฐานสากล และยังมีส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวกของผู้จัดงานสามารถ
ติดตามความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันที่มีจ านวนมากและยังต้องใช้เส้นทางการแข่งขันภายนอก
มหาวิทยาลัย  

2.3 ด้านการจัดท าระบบการลงทะเบียนที่ใช้ระบบออนไลน์ส าหรับการเลือกประเภท
การแข่งขัน พร้อมทั้งการช าระเงินอัตโนมัติหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส าหรับนักวิ่งมือใหม่ที่ต้องการได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
จากทางผู้จัดงาน และการเน้นย้ าเกี่ยวกับก าหนดการจัดงานที่ระบุระยะเวลาและการนัดหมายรับเสื้อ
วิ่งที่ชัดเจน สอดคล้องกับค าแนะน าของ ดนัย อังควัฒนวิทย์ (Angkhawatthanawit, 2017) ที่
น าเสนอเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าก่อนหรือระหว่างการลงทะเบียน เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงระยะทางการ
วิ่งมาราธอนที่ชัดเจน พร้อมกับเทคนิคการซ้อมฝึกซ้อมที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการแข่งขัน 
และการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ผู้จัดงานสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบ
เพ่ือแจกควบคู่ไปกับถุงอุปกรณ์ (Race Pack) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทาคายามะและคณะ 
(Takayama, et al., 2017) ผลการศึกษาพบว่า การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ 7 วัน
หลังจากการวิ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมแพทย์ผู้ดูแลและคณะผู้จัดงานต้องหันมาเผยแพร่แก่นักวิ่งอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายของผู้เข้าแข่งขัน  

2.4 ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มเปรียบเสมือนกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน แต่สิ่งที่ผู้จัดงานสามารถเพ่ิมเติมให้
คล้ายกับการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ คือ การเพ่ิมจุดรับน้ าดื่มและ
เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ สอดคล้องข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ ไลน์แมน และแบมเบิล (Lieman & 
Bramble, 2007) ที่อธิบายว่า การก าหนดระยะทางไกลและการประเมินสภาพอากาศให้สามารถวิ่ง
ได้ยาวนานขึ้น หากร่างกายได้รับความสดชื่นในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งน้ าดื่มและเครื่องดื่มผสมเกลือ
แร่เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนผู้เข้าแข่งให้มีความพร้อมต่อระยะทางที่คงเหลือ  

2.5 ด้านการแบ่งภาระหน้าที่ของบุคลากรภายในงานโดยทางผู้ให้ข้อมูลหลักได้เสนอ
มุมมองเกี่ยวกับการแบ่งขอบเขตหน้าที่เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ครอบคลุมทั้งหมด 6 ฝ่าย ได้แก่ 
(1) ฝ่ายพยาบาล (2) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มบริเวณซุ้มอาหาร (3) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และการจัดเส้นทางการจราจร (4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลภายในงาน (5) ฝ่ายสวัสดิการที่
ดูแลความเรียบร้อยประสานงาน โดยการแบ่งหน้าที่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมหากมีการประสานงานขอ
ความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัจจา ไกรศรรัตน์ 
(Kaisornrat, 2017) ผลการศึกษาพบว่า การจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประสบความส าเร็จติดต่อกันมายาวนานกว่า 30 ปี ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายภาคส่วน ในลักษณะของคณะกรรมการและตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการต้อนรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้แนวคิด “งานวิ่งชาวบ้านมาตรฐานสากาล” นอกจากจะช่วยให้
การปฏิบัติหน้าที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันต่างถ่ิน  
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2.6 ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงานผ่านทางเว็บไซด์
ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบจากทีมงานผู้ดูแลระบบ และการจัดงานแถลงข่าวแก่
สื่อมวลชนภายในกรุงเทพมหานครเพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงค์ของงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของดนัย เรียบสกุล (Reabsakul, 2016) ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งขั้นตอน
ส าคัญในการสร้างงานอีเว้นท์ โดยจะต้องพิจารณาจากงบประมาณท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนแต่ละราย ผู้
จัดงานจะต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดช่องทางการสื่อสารไปยัง
กลุ่มของผู้เข้าแข่งขัน โดยการเลือกใช้ประเภทของสื่อที่มีอิทธิพลและร่วมสมัยมากที่สุด ทางผู้จัดงาน
สามารถติดตามการความส าเร็จของการตอบรับในสื่อแต่ละประเภท ส าหรับการจัดงานอีเว้นท์
ประเภทกีฬาในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ผู้จัดงานสามารถเลือกใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียงในวงการบันเทิง หรือกลุ่มผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเข้ามาเป็นตัวแทนการน าเสนองานวิ่ง
ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมายในระดับมวลชน (Mass Market) มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬา 
  1.1 ผลการศึกษาพบว่า การสะท้อนอัตลักษณ์ของการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาใน
รั้วมหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมกับการจัดแสดง โครงการ กิจกรรม และผลงานต่าง  ๆ ของ
นักศึกษาในแต่ละคณะวิชาในลักษณะของการจัดบูธหรือคูหานิทรรศการภายในบริเวณงาน เพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้ เข้าร่วมงานที่ได้รับรู้ถึงศักยภาพทางวิชาการและรูปแบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย สามารถเชิญชวนกลุ่มเยาวชนจ านวนมากที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือ
น าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อได้ในระดับชั้นอุดมศึกษา ตลอดจนกลุ่มของผู้เข้า
แข่งขันท่ัวไปที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

 1.2 ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมเติมจุดดึงดูดความสนใจภายในงานด้วยการสร้างจุด
ถ่ายภาพในลักษณะของแบ็คดรอปกึ่งโครงสร้าง (Backdrop) ที่มีสัญลักษณ์ของการจัดงานปรากฏอยู่ 
รวมถึงการจัดท าซุ้มถ่ายภาพแบบฉากป๊อบอัพ (Pop Up) ที่จ าลองกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และ
การเพ่ิมตุ๊กตามาสคอต (Mascot) ภายในงานจากกลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) เพ่ือสร้างสีสันแก่
ผู้เข้าร่วมงานและสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแก่ผู้ที่สนใจให้รับรู้ถึงตราสินค้าของกลุ่ม
ผู้สนับสนุน รวมทั้งการเพ่ิมกิจกรรมการแสดบนเวทีจากกลุ่มนักศึกษาให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ หมวดการขับร้องและดนตรี (Music and Singing) หมวดการเต้นร า (Dances) หมวดการละคร
หรือการแสดง (Drama) นอกจากนี้ การเพ่ิมกิจกรรมลุ้นของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้โชคดีจากกลุ่ม
ผู้สนับสนุน เช่น รองเท้าวิ่ง นาฬิกาจับเวลา แพ็คเกจท่องเที่ยว เป็นต้น  

1.3 ผลการศึกษาพบว่า การแข่งขันจะด าเนินตามกติกาการวิ่งมาราธอนระดับ
สากล หากทางคณะผู้จัดงานได้ใช้เงื่อนไขของเวลาและระยะทางมาเป็นตัวชี้วัด โดยการพ่ึงพา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการจัดงาน อาทิ การใช้กล้องบันทึกภาพการแข่งขัน
บริเวณเส้นชัยเพ่ือยืนยันผลการแข่งขัน ร่วมกับการน าระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการรับชมบรรยากาศการแข่งขันย้อนหลัง นอกจากนี้ผู้จัดงานยังสามารถน า
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เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) เพ่ือติดตามนักวิ่งและวิเคราะห์
ข้อมูลการวิ่ง รวมถึงการน าเอาระบบเฟสเอ็กซ์ (FACE X) เข้ามาใช้ในการยืนยันตัวของผู้เข้าแข่งขันใน
จุดปล่อยตัวนักวิ่งและการค้นหารูปภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  

1.4 ผลการศึกษาพบว่า การให้ความส าคัญกับการเพ่ิมจ านวนสุขาเคลื่อนที่ระหว่าง
ระยะทางการแข่งขันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจัดงานวิ่งครั้งต่อไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยพ้ืนที่ป่าสีเขียว ศาสนสถาน แหล่งชุมชนและพ้ืนที่
ทางการเกษตร ซึ่งกลุ่มของผู้เข้าแข่งขันอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายและเป็นการแสดงความไม่
เคารพต่อสถานที่ หากผู้เข้าแข่งขันต้องการขับถ่ายของเสียหรือสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่สาธารณะ รวมทั้งผู้
เข้าแข่งขันอาจได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษตามถิ่นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ เช่น แมลง สัตว์เลื้อยคลาน 
เป็นต้น การเพ่ิมจ านวนของสุขาเคลื่อนที่จะต้องได้รับการประชาสัมพันธ์จากเวทีกลางภายในและการ
ใช้ป้ายแสดงสัญลักษณ์ก ากับเอาไว้อย่างชัดเจนในระหว่างเส้นทางการแข่งขัน  

1.5 ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมอัตราก าลังบุลากรของหน่วยปฐมพยาบาลและ
หน่วยกู้ชีพ ระหว่างเส้นทางการแข่งขัน เนื่องจากการจัดระยะทางส าหรับผู้เข้าแข่งขันมีหลากหลาย
ประเภท ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่เลือกวิ่งในระยะทางไกลตั้งแต่ 10 – 21 กิโลเมตร อาจเกิดความเหนื่อยล้า
จากการสูญเสียน้ าในร่างกาย รวมถึงผู้เข้าแข่งขันที่มีโรคประจ าตัวและกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น อาจก่อให้เกิดอาการหน้ามืดและการหมดสติชั่วคราว หรือเรียกว่า 
“อาการวูบ” ในระหว่างการวิ่งหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ทางผู้จัดงานจะต้องมีหน่วยปฐม
พยาบาลที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ (CPR: Cardio Pulmonary Resuscitation) พร้อมกับ
การเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยคลื่นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ (AED: Automated External Defibrillator) 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1 ผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬา
อ่ืน ๆ เช่น การแข่งจักรยาน การแข่งไตรกีฬา การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันไทยไฟต์ การแข่งขัน
วอลเลย์บอล เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดงานอีเว้นท์ที่มีผู้คนสนใจเข้าร่วมแข่งขันและรับชมเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงศึกษางานนิทรรศการและอีเว้นท์ (Exhibition & Event) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อทุกปี เช่น งาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานโมบายเอ็กโปร์ งานมอเตอร์โชว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์
วัตถุประสงค์การศึกษาในกลุ่มของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  ได้แก่ การจัดประชุมองค์กร (Meeting) 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) และการจัดประชุมนานาชาติ (Conference)  

2.2 ผู้วิจัยที่สนใจสามารถขยายวัตถุประสงค์ของการศึกษาจากกลุ่มผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดงานงานอีเว้นท์ประเภทกีฬามาราธอนผ่านมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
เจ้าภาพผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน เป็นต้น รวมถึงการศึกษาความต้องการรูปแบบงานของผู้เข้าแข่งขันที่
เป็นกลุ่มคนชายขอบ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่น าสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมแข่งขันด้วย เพ่ือ
ศึกษาความต้องการในลักษณะเฉพาะและการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการศึกษามุมมองของผู้เข้าร่วมงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานวิ่งภายในมหาวิทยาลัยโดยตรง ได้แก่ นักศึกษารุ่นปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
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 2.3 ผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องการจัดการงานอีเว้นท์
ประเภทกีฬามาราธอนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการจัดงาน รวมถึงผู้วิจัยที่สนใจยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเว้นท์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามประเภทการ
แข่งขัน ตลอดจนการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานวิ่งมาราธอน
ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  
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และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรจ านวน 15 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
โดยรวมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจโดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2622 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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0.21928  และเมื่อพิจารณาในรายด้านคือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ ความ
รับผิดชอบ การรับประกัน และการเอาใจใส่ พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ 2) คุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) อยู่ในระดับที่ดี โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41  3) คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.566  4) ปัญหา
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ที่ส าคัญ คือ ปัญหาการสืบค้นข้อมูลด้านการตลาด
และปัญหาการได้รับเอกสารการเรียนล่าช้า ดังนั้นข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือ หลักสูตรควรปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว  
 
ค าส าคัญ   

คุณภาพการบริการ คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study (1)  the service quality of the 

Master of Business Administration Program ( Marketing)  of School of Management 
Science, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); (2) the brand equity of the 
Master of Business Administration Program ( Marketing)  of School of Management 
Science, Sukhothai Thammathirat Open University; (3)  the relationship between the 
service quality and the brand equity of the Master of Business Administration Program 
( Marketing)  of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open 
University; and (4)  the problems and suggestions of master’ s degree students and 
students of the Master of Business Administration Program (Marketing)  of School of 
Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University.  
 The population of this research comprised 185 master’ s degree students and 
students of the Master of Business Administration Program (Marketing)  of the School 
of Management Science, STOU. The research sample consisted of 127 simple randomly 
selected students. Research data were collected with the use of a questionnaire. 
Research data were analyzed with descriptive statistics, t- test, and Pearson’ s 
correlation.  In addition, this research used interview for 15 master’ s degree students 
and 15 students of the Master of Business Administration Program (Marketing)  of the 
School of Management Science, STOU.    
 The results indicate that: 1) the overall service quality of the Master of Business 
Administration Program (Marketing) was not at the satisfaction level (mean = -0.2622 
and standard deviation =  0. 21928) ; when specific dimensions of the service, namely, 
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tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy were considered, it was 
found that the service quality of every dimension was also not at the satisfaction level. 
2)  The brand equity of the Master of Business Administration Program (Marketing) was 
at the good level (mean =5.00 and standard deviation =1.41) . 3) The service quality 
correlated positively with the brand equity at the moderate level (correlation = 0 .566 ) . 
and (4)  The main problems of the Master of Business Administration Program (Marketing) 
were the marketing data retrieval problem and the late delivery of learning documents 
problem; consequently, the suggestions of master’ s degree students and students of 
the Program were that the Master of Business Administration Program (Marketing)  of 
the School of Management Science, STOU should improve the service quality of 
marketing and delivery of learning materials. 
 
Keywords 

Service quality, Brand equity, Master of Business Administration Program 
(Marketing), Sukhothai Thammathirat Open University 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักการตลาดสามารถน ามาใช้ได้กับองค์การทุกองค์การ  ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจ   
องค์การของรัฐ  และองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร ผลิตภัณฑ์ขององค์การประกอบด้วย สินค้าหรือ
บริการ การตลาดจะศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การ อันได้แก่ ลูกค้า โดยอาศัยหลัก
จิตวิทยาประกอบศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์แขนงอ่ืน  ๆ เพ่ือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้กิจการสามารถ
แข่งขันได้ในระยะยาว 
 บริการที่มีคุณภาพย่อมสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อบริการ
และตราผลิตภัณฑ์ของบริการ ท าให้ตราผลิตภัณฑ์มีคุณค่า คุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสร้าง
ชื่อเสียงให้กับองค์การ ตลาดทั้งคนที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตจะปรารถนาที่จะ
ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การเพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การก่อให้เกิดความพอใจและความภาคภูมิใจ 
สิ่งที่ตามมาก็คือองค์การจะเพ่ิมรายได้มากกว่าองค์การที่ตราผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณค่า (Aaker, 1991) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นองค์การของรัฐที่ไม่แสวงหาผลก าไร ผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดจัดการ
เรียนการสอนทางไกลเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหลักสูตรใหม่ เริ่มเปิดรับ
นักศึกษาในปี 2553  ตั้งแต่เปิดหลักสูตรมายังไม่มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลต่างกับ
มหาวิทยาลัยปิด คุณค่าตราผลิตภัณฑ์จะมีในระดับใด  คุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาโดยการท าวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
การวิจัยด้านการตลาด โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการคือผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการซึ่งเป็นสาขาที่มีนักศึกษา
มากที่สุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

การวิจัยนี้ศึกษาคุณภาพการบริการ คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น ามาสรุปผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาบริการทางวิชาการของหลักสูตรโดยค านึงถึงนักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับบริการจากหลักสูตรโดยตรง  
การให้บริการทางการศึกษาซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการตลาดโดยรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาซึ่งถือเป็นตลาดของมหาวิทยาลัยจะท าให้เกิดการพัฒนาบริการ
ทางการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือคุณค่าจากการวิจัยคือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผลกระทบเชิงสังคมต่อประเทศชาติ
คือ การให้บริการทางการศึกษาอันเป็นอุปทานค านึงถึงผู้เรียนที่เป็นอุปสงค์ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชมีคุณภาพหรือไม่ 

2. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ของสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับใด 

3. คุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสัมพันธ์กันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. เพ่ือศึกษาคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของมหาบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) มีการคาดความคาดหวังในบริการสูงกว่าการรับรู้ในการบริการ  นั่นคือบริการทาง
การศึกษายังไม่มีคุณภาพทางการตลาด 

2. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ของสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับสูง 

3. คุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสัมพันธ์กัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินงานวิจัยตาม 5 ขั้นตอนได้แก่  ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรและ        
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตั วแปรที่ ศึ กษาประกอบด้ วยคุณภาพบริการ  ( Service Quality)  ตามทฤษฎีของ 
Parasuraman,  Berry  & Zeithaml (1990) และคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) ตามทฤษฎี
ของ Aaker (1991) คุณภาพบริการได้จากผลต่างระหว่างการรับรู้และการคาดหวัง  โดยมิติของ
คุณภาพบริการได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ การรับประกัน 
และความเอาใจ ส่วนมิติของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การรับรู้คุณภาพของตราผลิตภัณฑ์  ความ
ภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ต่อตราผลิตภัณฑ์ และการรู้จักตราผลิตภัณฑ์           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

  
 

175 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้คือทฤษฎีคุณภาพบริการ (Service Quality) ของ 

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1990) และคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) 
ของ Aaker (1991) 

 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด)  รุ่น 1 ถึงรุ่น 4 ระหว่างพ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ.2558 จ านวน 185  คนซึ่งได้
รายชื่อและที่อยู่จากส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การได้มาซึ่งรายชื่อดังกล่าว
ได้ท ารับการอนุมัติจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโดยท าจดหมายผ่านประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาวิทยาการจัดการผ่านอธิการบดีไปยังผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูล
จากประชากรจ านวน 185   คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane ได้
กลุ่มตัวอย่าง  127 คน แล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายให้ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.1 แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ต้องการ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ รุ่นที่ศึกษา แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ย ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเรื่อง
คุณภาพการบริการของหลักสูตร ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7  ล าดับ ส่วนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเรื่องคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7 ล าดับ
เช่นกัน ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดถามเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะ  

 3.2 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเพ่ือให้ได้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ และเมื่อน าไปใช้จริงจะไม่ท าให้
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ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่เข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบเพ่ือดูว่าแบบสอบถามที่ใช้นี้ครอบคลุมทุก
ปัจจัยที่ต้องการวิจัยหรือไม่ เพ่ือความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 1) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข และเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่ส าคัญเพ่ือความเที่ยงตรงในการเก็บข้อมูลของงานวิจัย 

 2) เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามเหล่านี้ท าการทดสอบด้วยการเก็บข้อมูลจากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.990 

 3.3 แบบสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ รุ่นที่ศึกษา แผนการเรียน และ เกรด
เฉลี่ย ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เรื่องความสนใจในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์
เรื่องชื่อเสียงของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้แบบสอบถาม 127 ชุดตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่ง
แบบสอบถามดังกล่าวให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ( ก า ร ต ล า ด )  ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ต า ม ที่ อ ยู่ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ส า นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1-4 จ านวน 127 คน ผู้วิจัยใช้เวลา 4 เดือนในการติดตาม
แบบสอบถามที่แจกไปจนได้แบบสอบถามคืน 127 ชุดซึ่งเท่ากับ100 % จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนการสัมภาษณ์ได้สุ่มตัวอย่างจาก ผู้ส าเร็จการศึกษา 15 คน รุ่น 1 จ านวน 3 คน รุ่น 2 
จ านวน 4 คน รุ่น 3 จ านวน 4 คนและรุ่น 4  จ านวน 4 คน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา 15 คน คน รุ่น 1 
จ านวน 3 คน รุ่น 2 จ านวน 4 คน รุ่น 3 จ านวน 4 คนและรุ่น 4  จ านวน 4 คน เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดี 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดโปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใน

รูปของการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการสรุปผลจาการสัมภาษณ์  

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาโดยสังเกตในขณะสัมภาษณ์ 
เรื่องความสนใจในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเรื่องชื่อเสียงของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขออนุญาตผู้ได้รับการสัมภาษณ์ในการ
จดข้อมูลโดยแจ้งว่าจะสรุปเป็นภาพรวม หลังจากนั้นได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักกับข้อมูลที่
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ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันและตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากนั้นจึงสรุปเป็นภาพรวมในการ
สัมภาษณ์  
    
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ 1) คุณภาพการบริการ 2) คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ 
3) ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์  4) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

  1. คุณภาพการบริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการก่อนใช้บริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่คาดหวังสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32 เมื่อพิจารณา
เป็นรายมิติ พบว่า ระดับความคาดหวังด้านการรับประกันสูงที่สุด และระดับความคาดหวังด้านความ
เอาใจใส่น้อยที่สุด  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการหลังใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับที่
สูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า
ระดับการรับรู้ด้านการรับประกันสูงที่สุดและมีระดับการรับรู้ด้านความเอาใจใส่น้อยที่สุด แต่เมื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้  พบว่า ความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้โดยภาพรวมและความ
คาดหวังสูงกว่าการรับรู้ทุกมิต ิ 
 คุณภาพบริการที่ได้จากการคาดหวังลบด้วยการรับรู้จึงติดลบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.2622 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21928 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติที่ติดลบมากที่สุด คือ 
การเอาใจใส่ รองลงมาคือการรับประกัน ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นรูปธรรม 

การทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ โดยใช้
สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพการบริการนั่นคือ
การทดสอบค่าที  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบ พบว่า ความคาดหวัง
คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณภาพการบริการมีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผลการทดสอบ พบว่า มีความแตกต่างกันในทุกมิติของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับสูงโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้าน
ความสัมพันธ์ต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์สูงที่สุด และมิตดิ้านความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ โดยใช้
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบ พบว่า 
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กันกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลางโดยมีทิศทางเดียวกัน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.566 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทุกมิติของคุณภาพการ
บริการกับทุกมิติของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ พบว่า คุณภาพการบริการในมิติด้านรูปธรรมของบริการมี
ความสัมพันธ์กับทุกมิติของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ต่ ามาก คุณภาพการบริการในมิติความน่าเชื่อถือและ
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ความรับผิดชอบของคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กันทุกมิติของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในระดับต่ า
ถึงต่ ามากในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริการในมิติการรับประกันมีความสัมพันธ์กับทุกมิติของ
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริการในมิติการเอาใจใส่มี
ความสัมพันธ์กับทุกมิติของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน 
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ที่ส าคัญ คือ ปัญหาการสืบค้น
ข้อมูลด้านการตลาดและปัญหาการได้รับเอกสารการเรียนล่าช้า  

ในการสัมภาษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 15 คน และนักศึกษา 15 คน ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือได้
ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา 15 คน และนักศึกษา 15 คน บางคนเคยเรียนและส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีทั้งสาขาวิขาวิทยาการจัดการและสาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สามารถน าปริญญาตรีไปปรับคุณวุฒิได้  สถานที่ท างานเชื่อถือในระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาประทับใจและเชื่อถือต่อมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช จึงกลับมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ไม่ได้
เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 
จึงเข้าชั้นเรียนและสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในจ านวนน้อยวัน ไม่ต้องเสียเวลาในท างานมาก และค่า
เล่าเรียนค่อนข้างถูก 
 
อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผลการวิจัยมาอภิปรายผลโดยสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ 
โดยใช้สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการจากการ
ทดสอบกับผู้ตอบแบบสอบถามคนเดียวกัน พบว่า ความคาดหวังคุณภาพการบริการและการรับรู้
คุณภาพการบริการมีความแตกต่าง ซึ่งผลทดสอบยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวัง
คุณภาพการบริการโดยรวมสูงกว่าระดับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวม และเม่ือพิจารณาเป็นราย
มิติ พบว่า มีความแตกต่างกันในทุกมิติระหว่างความคาดหวังคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณภาพ 
และค่าเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการรับรู้ในทุกมิติ จึงสามารถสรุปว่าการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชต่ ากว่าความคาดหวังของนักศึกษา 
 การทดสอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรกนี้ใช้ทฤษฎีคุณภาพการบริการตามแนวคิดของ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ที่อธิบายว่า คุณภาพขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภค 
กล่าวคือ คุณภาพในสายตาของผู้บริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังในบริการ และสิ่งที่
ผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้นจะมีคุณภาพเมื่อผู้รับบริการได้รับในสิ่งที่คาดหวังไว้ Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1985) ยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า แนวความคิดเรื่องความแตกต่างหรือช่องว่าง
ของคุณภาพการบริการนั้น ความคาดหวังนั้นน่าจะมีอิทธิพลจากความต้องการส่วนบุคคลการสื่อสาร
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แบบปากต่อปาก และประสบการณ์ในอดีต ผลทดสอบสมมติฐานยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Phatthapongsatorn (2014) ที่พบว่าลูกค้าอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีการคาดหวังสูง
กว่าการรับรู้ และงานวิจัยของ  Pongsatorn (2014) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีการคาดหวังสูงกว่าการรับรู้เช่นกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการทั้ง 5 มิติต่ ากว่าความคาดหวัง  คุณภาพ
การบริการมิติที่ต่ าที่สุด คือ ความเอาใจใส่ รองลงมาคือ การรับประกัน ความรับผิดชอบ ความ
น่าเชื่อถือ และความเป็นรูปธรรมของบริการตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับการตอบค าถามปลายเปิดของ
นั ก ศึ ก ษ า  ดั ง นั้ น ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรน าไปพิจารณาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ของสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 

 2.2 การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดของ Aaker  (1991) ที่กล่าว
ว่า องค์การต่าง ๆ สามารถที่จะสร้างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ได้โดยอาศัยองค์ประกอบ  5  ประการ  
ได้แก่ การรับรู้คุณภาพของตราผลิตภัณฑ์  ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ต่อตราผลิตภัณฑ์ 
การรู้จักตราผลิตภัณฑ์และอ่ืน ๆ จากการวัดคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด) ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า คุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีค่าสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้โอกาสทางการ
ศึกษากับผู้ที่มีงานท า ทุกวัย ทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้พัฒนาคุณวุฒิ ความรู้และความสามารถโดย
การศึกษานอกเวลาการท างาน สอบในวันหยุด นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนและ
การสอบที่น่าเชื่อถือ 
  2.3 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ นั่นคือถ้าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาคุณภาพบริการ คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะสูงขึ้น ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษาจะเกิด
ความเชื่อมั่นต่อของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจะกลับมาเรียนใน
หลักสูตรอ่ืนอีกและสื่อสารต่อ ๆ กันถึงคุณภาพกับญาติและเพ่ือนซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช จะสรุปในข้อเสนอแนะของการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้  
      เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ผู้เรียน
ผิดหวัง เนื่องจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการต่ ากว่าความคาดหวังทุกมิติ ทั้ง ๆ ที่ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และมีความเชื่อถือต่อมหาวิทยาลัย              
สุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องจากหลายคนเป็นศิษย์เก่าสมัยเรียนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการควรปรับปรุงการให้บริการเพ่ือให้           
1) สถานที่เรียนเป็นอาคารที่ดีและมีอุปกรณ์การสอนที่ดี 2) สื่อการศึกษา อันได้แก่ ประมวลความรู้ 
แนวการศึกษา และหนังสือมีคุณภาพดี 3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีกับนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 4) เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถในการให้บริการ และแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 5) เจ้าหน้าที่มีความยินดีในการให้บริการอย่างทันท่วงที          
6) อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความยินดีในการช่วยเหลือนักศึกษา 7) อาจารย์มีทักษะ ที่จ าเป็นและมี
ความรู้ที่ท าให้นักศึกษาไว้วางใจและเชื่อมั่น 8) เจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการให้บริการ 9) อาจารย์
และเจ้าหน้าที่เข้าใจความจ าเป็นของนักศึกษาและนักศึกษาสามารถติดต่อได้ง่าย 10) อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สนใจที่จะฟังค าติชมของนักศึกษา    

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ก าลังศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จึงมีข้อเสนอแนะว่า ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมจ านวนประชากรที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรอ่ืนของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพการบริการ และ
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนอีก เช่น รูปแบบการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการเป็นต้น 
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Pongsatorn, P. (2014).  khwāmsamphan rawa ̄ng khunnapha ̄p bo ̜̄rika ̄n kap khwa ̄m 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการ ระดับมัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน 3,606 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 348 
คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับ
มัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญต่อการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน พยายามน าค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมอบหมายให้กลุ่มสาระที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมและท าการประเมินผล แต่ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ 
เกี่ยวกับการวัดประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ และ
พบว่า ปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษานั้น คือ ครูยังไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิยมอย่างลึกซึ้ง ขาดการชี้แนะ จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่เสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และการประเมินผลหลังจากท ากิจกรรมได้อย่างละเอียดและ
ถ่องแท้ ซึ่งทั้งนี้ครูต้องการให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ครูสามารถวัดประเมินผลค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เป็น 
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และพบว่าสภาพและปัญหาในการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 
ประการระดับมัธยมศึกษา นั้นคือ ครูและโรงเรียน ยังไม่คุ้นเคยและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการน ามาใช้ในการวัดประเมิน คิดว่าเป็นภาระที่จะต้องมาสร้างและมาใช้ 
ขาดผู้ปรึกษา จึงท าให้ไม่มั่นใจในการใช้งาน  และพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะแนะน า ให้ความรู้โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้สามารถใช้และสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
 กฎเกณฑ์การให้คะแนนค่านิยมหลัก 12 ประการ การประเมิน  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1 )  to study the conditions and problems 
in evaluating and creating scoring rubrics for evaluating the 12  core values at the 
secondary level; and 2) to study the conditions and problems of creating scoring rubrics 
for evaluating the 12  core values at the secondary level. The population used in the 
research was 3 , 6 06  teachers of basic education level under the Office of the Basic 
Education Commission for Secondary Education in Pathumthani, Prachinburi, and Sa 
Kaeo. The 348  people of the sample group was collected by using the Stratified 
Random Sampling. The instrument used in this research was a questionnaire that 
inquired about the conditions and problems of evaluating the 12  core values and 
creating scoring rubrics for evaluating the 12  core values at the secondary level. The 
data was analyzed by using frequency, percentage and content analysis. 
     The result of the research showed that the school recognizes the importance of 
cultivating good consciousness for the students. They tried to educate the 12  core 
values for the students to learn and they have assigned the relevant groups to organize 
activities and evaluate. Anyway, the teacher still lacks the knowledge and understanding of 
the measurement and evaluation that is appropriate and consistent with the 
measurement and evaluation of the 12  core values. Moreover, it was found that the 
problem in evaluating the 12  core values in the secondary level is that teachers do 
not understand the meaning of values deeply because they do not receive guidance.  
They are unable to organize teaching activities and activities that enhance the 12 core 
values and the evaluation after doing activities thoroughly and perfectly. The teachers 
want the schools or the related agencies to help in various ways, so that the teachers 
can measure and evaluate the 12 core values clearly and accurately than they should 
be. It also showed that the conditions and problems in creating scoring rubrics for 
evaluating the 12  core values at the secondary level is that the teachers and the 
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schools are not familiar and they lack the knowledge and understanding of the scoring 
rubrics used in the assessment. They think it is a burden to build and use.  They do 
not receive counseling.  Therefore, they are not confident in their use. And it was found 
that they mostly commented that the schools or the related agencies should 
introduce or provide knowledge by organizing various activities. Therefore, they will be 
able to use and create useful scoring rubric to be used in evaluating the 12 core values. 
 
Keywords 
 Scoring rubrics For 12 Core Value Evaluation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  2552 – 
2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารการศึกษา (Office of 
the Education Council, 2009) โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา
81 ได้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ที่ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพครู และจะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเห็นได้จากจาก
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ทั้งนี้นโยบาย
ด้านการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน ข้อที่ 4. คือ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการให้ความส าคัญกับ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยประกาศค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาคนด้านคุณลักษณะให้เยาวชนไทยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  (The Secretariat of the Prime 
Minister, 2014) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในเรื่องของลักษณะ
ผู้เรียนและลักษณะกระบวนการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ดังนี้ คือ  ลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุขคนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ มี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 
และจากนโยบายข้อ 4 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แต่จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความพร้อม ในการปฏิบัติงานของครู
นั้น พบว่า มีปัญหาหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการวัดและ
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ประเมินผลของครูยังขาดทักษะที่จ าเป็นบางประการ โดยครูขาดทักษะและมีปัญหาด้านทัศนคติใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนและโดยแท้จริงแล้ว ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลของครูมี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในการวัดประเมิน ส่วนมากข้อสอบของครูมุ่งแต่จะวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจ าและ
มีปัญหาในด้านทัศนคติต่อกระบวนการวัดและประเมินผล (Puapimolsiria, 2007; Jongruck, 2000) 
และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ควรมีวิธีการที่หลากหลายและ
เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง ไม่ใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่
สามารถวัดความก้าวหน้าและผลผลิตที่สลับซับซ้อนที่เกิดกับนักเรียนในหลาย ๆ ด้านได้ ซึ่ง  
Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education (1996) 
ซึ่งสรุปได้ว่า การวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินแบบบูรณาการ วิธีการประเมินควรที่มี
หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจากสภาพจริงจะต้องมีความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับแต่ละ
บุคคล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินผลจากสภาพจริงต้องอาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
rubrics) เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียน  ผู้สอนสามารถด าเนินการ
ประเมินผลงานผู้เรียนได้อย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นการให้คะแนนยุติธรรม ชัดเจน 
และยังให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุง งานของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป้าหมายการแสดงออกของผู้เรียนมีความชัดเจนขึ้น น าไปสู่การ
บรรลุจุดประสงค์หรือสมรรถภาพที่ส าคัญของมาตรฐานการศึกษาได้ (Department of Curriculum 
and Instruction Development, Ministry of Education, 1996; Ministry of Education, 2003)  
 จากความส าคัญของการส่งเสริม พัฒนา ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่ผู้เรียน และ
ความส าคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงที่อาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาสภาพและปัญหา
ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาเป็นอันดับแรกเพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คู่มือเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาใน
ล าดับต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร   
 2. สภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 
ประการระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยม
หลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ ประเภทของการวิจัย (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน เพ่ือส ารวจสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับ
มัธยมศึกษาและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรีและ สระแก้ว
จ านวน 3,606 คน ซึ่งจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เป็นเขตพ้ืนที่ทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ต้องรับผิดชอบ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดที่มี เขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและไม่มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัด 

    กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ระดับมัธยมศึกษา  
โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครจซี่  และมอร์แกน เมื่อทราบขนาดของ
ประชากร และก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 348 คน โดยแยกเป็น 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ตามสัดส่วนของประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  

จังหวัด ประชากร ตัวอย่าง 
ปทุมธาน ี 1,313 127 
ปราจีนบุร ี 1,096 106 
สระแก้ว 1,197 115 

รวม 3,606 348 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ

ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  

 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา  มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด  

 ตอนที่ 3 สภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 
12 ประการระดับมัธยมศึกษา  มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 
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    การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  
    1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แกด่้าน

คุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม หลักสูตรการศึกษาและเอกสารเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ  
    2) สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยม

หลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยม
หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 

     3) น าเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) โดยข้อค าถามมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.60-1.00 และผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าการปรับปรุง ภาษา ที่ใช้ในข้อค าถามโดยให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  

      4) จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในแบบสอบถามอีกครั้ง  ก่อน
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ส าหรับโรงเรียนจังหวัด

ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลหลักในตอนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ส่วนข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 คน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระบุรี ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาสภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่ได้จากการสอบถามจากแบบสอบถาม
สรุปได้เป็นประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 105 คน 30.17 
หญิง 243 คน 69.83 
รวม 348 คน 100 

 
จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.83 และเป็นเพศชาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การสอน  
 

ประสบการณ์การสอน จ านวน  ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 78 22.41 

3 –5 ปี 146 41.96 

มากกว่า 5 ปี 124 35.63 

รวม 348 คน 100 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน 3-5 ปี 

จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมามีประสบการณ์การสอน มากกว่า 5 ปี จ านวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.63 และมีประสบการณ์การสอน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.41 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ของครู
ระดับมัธยมศึกษา   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด ด้านสภาพและปัญหาการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า  
 1. ด้านสภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษานั้น โรงเรียนได้มี
การด าเนินการเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน ซึ่งตระหนักว่ามีความส าคัญต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนพยายามน าค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ผสมผสานในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมส าคัญต่าง  ๆ เช่น วัน
ส าคัญต่าง ๆ อีกทั้งมอบหมายให้กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมและท าการประเมินผล 
และการวัดประเมินผลหลังจากที่โรงเรียนและครูส่งเสริมและพัฒนาแล้วนั้น การวัดประเมินผลอาศัย
ความรู้ความเข้าใจที่ครูมี ซึ่งส่วนใหญ่ยังพบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับการวัด
ประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ เนื่องจากครูเคยชินกับ
การวัดประเมินแบบ paper and pencil ซึ่งการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นการประเมินที่
เน้นการปฏิบัติและความรู้สึกนึกคิด ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถามปลายเปิดของคร ูดังนี้  
 “....การสอนค่านิยมหลัก 12 ประการในปัจจุบันมีการสอนที่เปิดภาคบังคับของทุก
โรงเรียน เนื่องจากจะเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ความกตัญญูของนักเรียน ในรูปแบบการสอนใน
ปัจจุบันเน้นการท ากิจกรรม ความเข้าใจถึงความหมายของแต่ละข้อ ซึ่งนักเรียนจะได้น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยส่วนใหญ่แทบทุกโรงเรียนจะมอบ
หมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จัดกิจกรรมและประเมินผู้เรียนตามหัวข้อค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น โรงเรียนมีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักชาติ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองดีท่ามกลาง
การร่วมงานเป็นกลุ่ม ตั้งใจเรียน เคารพกฎในห้องเรียนและกฎของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนมีจิต
อาสาพัฒนาโรงเรียน ชุมชน วัด ให้นักเรียนศึกษาและท าตามค าสอนของศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย
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โดยนักเรียนมีจิตใจและร่างกายเข้มแข็ง อีกทั้งครูเคยชินกับการวัดประเมินในกระดาษ จัดสอบโดยใช้
ข้อสอบเป็นเครื่องมือ ถึงแม้จะมีการประเมินจากการปฏิบัติบ้าง แต่การวัดประเมินดังกล่าวเป็น
ลักษณะความรู้ ทักษะ ที่เป็นการวัดประเมินในวิชาที่ตนเองสอน ซึ่งการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการถือว่าเป็นเรื่องใหม่ท่ียากและท้าทาย....”   
 “....เราจัดการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกความรู้ และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมร่วมกัน และเราอาศัยความรู้ความ
เข้าใจที่ตนเองมีท าการวัดประเมินค่านิยมหลัก เช่น จากการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ความถี่
ในการปฏิบัติ หรือใช้การสอบถามจากตัวนักเรียนโดยตรง หรือใช้การถามตอบค าถาม หรือใช้การแจก
แบบสอบถาม ถามข้อมูล....” 
 “....โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนจ าและฝึกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมติชี้ถึง
เหตุการณ์จริง เป็นการสอนค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ และ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนกระท า เช่น การตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร โดยใช้ชื่อว่า เติมบุญ กิจกรรม
เปิดลานวิชาการ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมสอบฟัง
ธรรม กิจกรรมวันลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ฯลฯ โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกภาพ
ขณะท ากิจกรรมแล้วน าไปติดในสมุดกิจกรรมไว้ให้ตรงกับกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด รวมถึงจัดท า
เอกสารและป้ายนิเทศค่านิยมหลัก 12 ประการ ติดไว้ตามป้ายนิเทศของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้
อ่านและท่องจ า ส่วนการวัดและประเมินผลนั้นบางวิธีการและเครื่องมือยังไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
เช่น สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรม หรือพฤติกรรมที่อยู่ที่บ้าน และบางค่านิยม ครู
ด าเนินการวัดประเมินเพียงครั้งเดียว หรือใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการเก็บข้อมูล....”  
 2. ด้านปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา นั้นครูและ
โรงเรียน มีปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าวคือ ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม/การสอน โดยขาดการวางแบบ ออกแบบ การสอนและการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน เน้นการท่องจ า ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจของครู/นักเรียน ส่วนใหญ่ครูยังไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิยมอย่างลึกซึ้ง อาศัยความพยายามในการท าความเข้าใจเอง ขาดการชี้แนะ 
แนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่เสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และการประเมินผลหลังจากท ากิจกรรมได้อย่างละเอียดและถ่องแท้ อีกทั้ง
ในการสรุปผลยังขาดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่จะน ามาช่วยให้เกิดความชัดเจน ซึ่งทั้งนี้ครูต้องการให้
โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถวัดประเมินผล
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เป็น ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถาม
ปลายเปิดของคร ูดังนี้ 
 “....ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นเรื่องใหม่ที่ครูต้องพยายามศึกษาและท าความเข้าใจค า
ขยายความหมายของค่านิยมหลัก 12 ข้อ และสอนให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่
พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจและยังสับสน ขาดการชี้แนะ แนวทางจากหน่วยงาน หรือส่วนกลาง 
จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขาดการวางรูปแบบการสอนที่ชัดเจน เมื่อขาดการวางรูปแบบที่
ชัดเจน ท าให้ครูวางแผน ขั้นตอน ในการวัดประเมินล าบาก ซึ่งบางกิจกรรมอาจต้องมีการวัดประเมิน
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เป็นระยะ จึงท าให้สรุปได้ว่านักเรียนท าได้หรือไม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า นักเรียนมีพัฒนาการหรือไม่
อย่างไร....” 
 “....เราและเพ่ือนครูส่วนใหญ่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถท่องจ าได้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้แต่ท่องจ า ในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ ท าให้ไม่สามารถวัดประเมินได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจริงหรือไม่ หรือไม่
สามารถบอกได้ว่านักเรียนเกิดลักษณะนิสัยนั้น ๆ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ จริงหรือไม่ และการ
วัดและการประเมินค่านิยมบางข้อ ยากต่อการวัดและประเมินผล หรือ ค่านิยมบางข้อไม่สามารถวัด
และประเมินได้โดยตรงจึงเป็นปัญหาต่อการประเมิน เช่น ความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ท าให้เราและเพ่ือน
ครูรู้สึกเบื่อ ท้อแท ้เป็นภาระ....” 
 “....ข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการและเครื่องมือที่ตนเองน ามาวัดและประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการนั้น ขาดความสอดคล้องและเหมาะสมในบางค่านิยม หรือระยะเวลาในการวัดและประเมิน 
ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน และในการตัดสินและสรุปผล ยังขาดเกณฑ์หรือ
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เชื่อมั่นได้ ที่มีความประจักษ์ชัดในการตัดสินและสรุปผลที่แน่นอน....” 
 “....ดิฉันและครูอีกหลายท่านในโรงเรียนต้องศึกษาด้วยตนเองหรือน าความรู้ที่มีมาใช้ จึง
อยากให้โรงเรียนด าเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท ารูปแบบหรือเครื่องมือแกนกลาง 
หรือมาให้ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ จัดอบรม นิเทศก ากับติดตามหรือ สร้างคู่มือ หรือรูปแบบ
กลาง ในการวัดประเมิน....” 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาในการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิดสภาพและปัญหาในการ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครู
และโรงเรียน ยังไม่คุ้นเคยและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการน ามาใช้ในการ
วัดประเมิน คิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เป็นภาระที่จะต้องมาสร้างและมาใช้ และคิดว่าสิ่งที่ตนเองสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนมานั้น จะสามารถใช้ได้หรือไม่ ซึ่งไม่สามารถที่จะสอบถามหรือขอค าแนะน าจากผู้รู้
ได้ จึงท าให้ไม่มั่นใจในการใช้งาน  และพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะแนะน า ให้ความรู้โดยการจัดกิจกรรม การอบรม หรือการท าworkshop หรือการสร้างคู่มือ หรือมี
การนิเทศก ากับติดตาม จะท าให้สามารถใช้และสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้
ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้ต่อไป ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถามปลายเปิดของคร ูดังนี้ 
 “....ดิฉันไม่เคยรู้จักกฎเกณฑ์การให้คะแนนมาก่อน จึงไม่ได้น ามาใช้ในการประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา แต่เพ่ือนครูอีกท่านรู้จักและน ามาใช้ ท าให้การประเมินผล ไม่เป็น
ในทิศทางเดียวกัน และท าให้ไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้อย่างชัดเจนหรือถูกต้องทั้งที่อยู่กลุ่ม
สาระเดียวกัน....” 
 “.... ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน แต่ดิฉันขาดความ
มั่นใจว่ากฎเกณฑ์การให้คะแนนที่ตนเองสร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้ดีมากน้อยเพียงใด....” 
 “.... ครูในกลุ่มสาระข้าพเจ้ารวมถึงตัวข้าพเจ้าเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้และ
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ และโรงเรียน
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หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้เน้นการใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนน เท่าที่ควร ครูบางคนต้องศึกษา
ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าและเพ่ือนจึงอยากให้มีการให้ความรู้ โดยการจัดอบรม หรือ คู่มือ เพ่ือให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ สามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาในการใช้และสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้....” 
 “....ผมน ากฎเกณฑ์การให้คะแนน มาใช้ประเมินแต่ไม่สามารถสรุปผลได้ และผมต้องการ
ให้ค าแนะน าท้ังข้อที่ควรพัฒนาและข้อควรปรับปรุง แต่ข้อมูลที่ได้จากการวัดประเมินยังไม่ชัดเจน....” 
 “....การที่จะต้องมาใช้หรือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ท าให้ยุ่งยาก เสียเวลา เพ่ิมภาระ
แก่ครูผู้สอน....” 
 โดยจากการสรุปสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของครูระดับมัธยมศึกษา จ านวน 348 
คน จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ถึงสภาพและปัญหา ในการประเมิน
และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา สรุปได้ดังภาพที่ 1      
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ภาพที่ 1 แผนภูมิภาพอธิบายสภาพและปัญหา ในการประเมินและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยม

หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  

 

 

 

 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

นโยบายคณะรักษา 

ความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) 

นโยบายนี้มีขึ้นเพ่ือ

สร้างสรรค ประเทศไทยและ

สร้างคนในชาติให้เข็มแข็ง 

การประเมิน

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

การสร้าง

กฎเกณฑ การให้

คะแนนในการ

ประเมินค่านิยม

หลัก 12 

ประการ 

โรงเรียน/ครู ตระหนัก

ถึงความส าคัญและ

ส่งเสริม 

หาแนวทาง รูปแบบ  

จัดกิจกรรมใน/นอก ชั้น

เรียน/เครื่องมือ วิธีการใน

การวัดและประเมินผล 

ผสมผสาน/บูรณาการ 

ชีวิตประจ าวันและรายวิชา 

ครอูาศัยความรู้ความ

เข้าใจที่ตนเองมี 

ครูขาดความรู้ความ

เข้าใจที่ถ่องแท้ 

ครูยึดติดกับวิธีการ

และเครื่องมือที่เคยใช้ 

ไม่สามารถวัด ประเมินผล

ได้อย่างสอดคล้องและ

เหมาะสม 

ไม่สามารถสรุป ตัดสินได้ว่า

นักเรียนมีพัฒนาการหรือ

เกิดลักษณะนิสัยตาม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

หรือไม่และมากน้อยเพียงใด 

ไชัดเจน 

ครูไม่รู้จัก/ไม่คุ้นเคย

เก่ียวกับกฎเกณฑ การ

ให้คะแนน 

ครูขาดความรู้ความ

เข้าใจ ในการใช้และ

การสร้างกฎเกณฑ 

การให้คะแนน 
ครขูาดความมั่นใจใน

การใช้ 

ครูมีทัศนคติไม่ดีกับการ

ใช้กฎเกณฑ การให้

คะแนน เช่น เสียเวลา 

ยุ่งยาก เป็นต้น 

 โรงเรียน/หน่วยงานที่

เก่ียวข้องไม่เน้นการใช้

กฎเกณฑ การให้

คะแนน 

การประเมินไม่เป็นใน

ทิศทางเดียวกัน  

ท ให้ไม่สามารถสรุปผลการ

ประเมินได้อย่างชัดเจนหรือ

ถูกต้อง 

ไม่สามารถให้ข้อมูล

ย้อนกลับนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาหรือปรับรุงได้ 
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อภิปรายผล 
 1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยพบว่า สภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นภาคบังคับที่โรงเรียน
ทุกโรงเรียนต้องด าเนินการ ทั้งโรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจและท าการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนยังขาดรู้ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวัดและประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่มีทิศทางที่เป็นแนวทาง
หรือรูปแบบในการประเมิน ท าให้ครูไม่มั่นใจที่จะท าการประเมิน และไม่สามารถสร้างเครื่องมือที่
เหมาะสมเพ่ือท าการประเมิน ท าให้เกิดปัญหาขึ้นในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2008) ที่ได้
ศึกษาปัญหาการวัดและประเมินผล ในมุมมองของครูที่ เกิดจากการวัดประเมินผลตาม พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในลักษณะปัญหาเกี่ยวกับมีความสับสนยังไม่เข้าใจในค าศัพท์เกี่ยวกับ
หลักสูตร ขาดความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติในการวัดประเมิน โดยเฉพาะเทคนิคการวัดประเมิน และที่
ส าคัญไม่มีเอกสารและแบบฟอร์มให้ด าเนินการ ท าให้เกิดเป็นภาระของครู อีกทั้งสอดคล้องกับและ
งานวิจัยของสุวิมล ว่องวานิช (Wongwanich, 2007) สรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาของการวัดการปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวัดการปฏิบัติงานยังมีน้อย เครื่องมือในการวัดและประเมินผลไม่
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 2) ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการวัดกระบวนการกับการวัดผลงาน พบว่า 
มีการวัดผลงานมากกว่าการวัดกระบวนการ 3) ปัญหาคุณภาพของผู้วัด มาตรฐานการให้คะแนนและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรตระหนักถึงปัญหาของการที่
ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ทักษะในการวัดประเมินที่จะส่งเสริมการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 
12 ประการ และกิจกรรมที่ครูผู้สอนเน้นแต่ให้นักเรียนท่องจ าได้อย่างเดียว โดยไม่มีวิธี การที่เป็น
รูปแบบชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้งนี้อาจจะด้วย
เหตุผลหลายประการ  
 2) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในการการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน 
ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 
    ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการและการ
สร้างเครื่องมือเพ่ือมารองรับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
ยังไม่หลากหลาย ส่วนมากจะเน้นการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินเป็นตัว
ตัดสิน แต่ต้องสังเกตแบบซ้ า ๆ ควรมีเกณฑ์การประเมินรายข้อที่ชัดเจน ที่มากกว่าการประเมินด้วย
การสังเกตและความรู้สึก เพราะอาจมีการประเมินด้วยความล าเอียง โดยสภาพปัญหาการประเมิน
ค่านิยมหลัก 12 ประการนั้น ในบางข้อไม่สามารถวัดและประเมินผลออกมาได้ว่าผู้เรียนท าจริงหรือ
ปฏิบัติจริงหรือไม่ เช่น ค่านิยมที่พูดถึงเก่ียวกับความซื่อสัตย์ ในการสอนหรือจ าลองสถานการณ์ผู้เรียน
อาจจะมีความซื่อสัตย์จริง เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเมื่อผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ได้มี
การประเมินติดตาม 
              การวัดผลและประเมินผลเชิงประจักษ์บางหัวข้อต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย แต่
ก็ยังขาดความร่วมมือท าให้ผลยังขาดความคลาดเคลื่อนตามความจริง อีกท้ังการให้คะแนนส าหรับการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ควรประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน โดย
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ส่วนใหญ่ครูผู้สอนไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้และพบว่าครูผู้สอนกล่าวว่า
ไม่มีตัวอย่างการประเมินให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้น การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือประเมิน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ จะเป็นวิธีการในการวัดประเมินที่ท าให้การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
มีมาตรฐานและมีความเป็นปรนัยในการแปลผลมากที่สุด เช่นจากงานวิจัยของ นันทนัช อ่อนพวน 
(Ornpuan, 2010) ได้พัฒนาคู่มือการสร้างรูบริคเพ่ือให้คะแนนส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน เพ่ือความเป็นปรนัยของเครื่องมือ สอดคล้องกับ  O’Brien, Franks and Stowe (2008) ที่
พบว่า ผลการประเมินที่ได้จากรูบริคจะดีกว่าผลการประเมินที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการ และท า
ให้มีความสะดวกมากขึ้น และสอดคล้องกับ Pindiprolu, Lignugaris/Kraft, Rule, Peterson and 
Slocum (2005) พัฒนารูบริคแบบทั่ว ไป (Generic Scoring Rubric) ส าหรับการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนในกรณีประเมินลักษณะนิสัยการท างาน รูบริคประเภทนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือพัฒนา
รูบริคแบบเจาะจง (Specific Scoring Rubric) ซึ่งรูบริคแบบทั่วไป ประกอบด้วย ค่าความเที่ยงของ
คะแนนค าตอบของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการประเมินค าตอบของผู้เรียนส าหรับ
ค าอธิบายข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังศึกษาความส าคัญของรูบริคในการประเมินระดับวิทยฐานะของ
ผู้สอน และข้อจ ากัดของรูบริค 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้หลากหลาย เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ครูเน้นแต่ให้นักเรียน
ท่องจ าอย่างเดียว โดยไม่มีวิธีการที่เป็นรูปแบบชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติและ
ตระหนักในค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างแท้จริง 
 2) ครูมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ยังไม่หลากหลาย และ
ค่านิยมบางประการยากต่อการวัดและประเมินผล ท าให้เลือกวิธีการวัดประเมินและเครื่องมือไม่
เหมาะสม และไม่มีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรวมถึงรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน ควรส่งเสริมและ
สร้างทักษะให้ครู สามารถสร้างและใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
จะท าให้มีรูปแบบการประเมินที่มีมาตรฐานและมีความเป็นปรนัยมากท่ีสุด 
 3) ควรมีการจัดอบรมการจัดกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลให้หลากหลายเพ่ือมาใช้
ส าหรับประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ     
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจ วิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ 2) พัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 1501 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนา
แบบวัดรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  สถิติที่ใช้ คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรูปแบบ
การเรียน 7 ลักษณะ การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การ
เรียนรู้เพียงล าพัง 3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จาก
การเรียนเป็นกลุ่ม 6) การเรียนรู้จากถ้อยค า และ 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรู้
จากการมองเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการ
เรียนโดยการวิเคราะห์สกัดองค์ประกอบแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบาย
ความแปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97  
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียง
องค์ประกอบเดียว และในแต่ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 
องค์ประกอบ พบว่า 11 องค์ประกอบ คือ 1) จากถ้อยค า 2) จากการมองเห็น 3) จากในและนอก
ห้องเรียน 4) จากการเรียนเป็นกลุ่ม 5) จากสิ่งแวดล้อม 6) จากการลงมือปฏิบัติ 7) จากการให้เหตุผล 
8) จากการได้ยินได้ฟัง 9) จากความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 10) รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 
11) จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ   องค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็น
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อันดับที่ 1 คือ รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า และ องค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 11 คือ รูปแบบ
การเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาแบบ
วัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ทั้ง 11 ประการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แบบวัด
รูปแบบการเรียน เพ่ือใช้ในการพิจารณารูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการเรียน  รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to investigate Dhurakij Pundit University’s undergraduate 
students’ learning styles. The samples were 1501 undergraduate students. The research 
instruments were the scales measuring the students’ learning styles developed by the 
researcher. For data analysis, this research employed factor analysis and content 
analysis. 

Based on our analysis of theories and concepts of learning styles, it was 
found that there are seven different learning styles namely, 1) learning by reasoning, 
2) learning by oneself, 3) learning by listening (audio learning), 4) learning from visual 
stimuli (visual learning), 5) learning in groups, 6) learning from words (verbal learning), 
and 7) learning by doing. It was found that visual learning had the highest mean; the 
lowest mean was the learning by oneself. When the students’ learning styles were 
analyzed, 18 different learning styles were identified, all of which could explain up to 
69.97 percent of the total variance of DPU’s undergraduate students’ learning styles. 
However, when only highest factor loading was determined under the three-variable 
condition, it was found that only 11 factors satisfied the criteria. The 11 factors are as 
follows: 1) verbal learning style, 2) visual learning style, 3) inside/outside of class learning 
style, 4) learning in groups, 5) learning from the environment, 6) learning by doing, and 
7) learning through reasoning, 8) learning through listening, 9) learning based on one’s 
opinion, 10) learning alone, and 11) learning by setting up goals, content, and take 
action. It was found that the highest factor loading was found to be the factor of verbal 
learning, and the eleventh factor was learning by setting up goals, content, and then 
taking action. After the identification of the 11 factors, the researcher asked for advice 
from the experts and developed the scale for the measurement of the undergraduate 
students of Dhurakij Pundit University. 
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ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้ในบริบทของการจัดการศึกษา นักจิตวิทยา นักการศึกษาก าลังให้ความสนใจ 
และให้ความส าคัญมากขึ้นกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เพราะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา
ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาได้ อีกประการที่ส าคัญและมีผู้กล่าวถึงเสมอคือการเตรียมตัวของบุคคลและสังคมสู่โลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งในขณะเดียวกันเราในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องเตรียมนักศึกษาเพ่ือออกสู่
สังคมโลกเช่นกัน จากสภาพการณ์ปัจจุบันยังมีผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนไม่มาก
เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือภายนอกก็ตาม บทบาทโดยตรงของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งเน้นที่จะ
พัฒนานักศึกษาในเรื่องสติปัญญาและความคิดอันจะน าไปสู่การเป็นผู้มีความรู้ความสมารถทาง
วิชาการในอนาคต  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ก าลังคนให้เป็นผู้มีความสามารถในวิชาชีพ
ขั้นสูงเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาประเทศและสังคมโลกต่อไป การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง  ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการทั้งการเรียน
การสอน เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

นอกจากนั้นการศึกษาในปัจจุบัน เน้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (Qualifications 
Framework) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงความเชื่อมโยงของการศึกษาชาติ  ระบบดังกล่าวจะบ่งบอก
โครงสร้างและระดับของการศึกษา (ประถม มัธยม อุดมศึกษา) ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของแต่ละ
ระดับ การเข้าสู่แต่ละระดับ วุฒิหรือผลลัพธ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละระดับ ในบางกรณีจะแสดงผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบการศึกษาแต่ละระดับ รวมทั้งกระบวนการจัดไว้ด้วย  ในแง่ของผลลัพธ์อย่างเดียวเมื่อ
วางเป็นแนวอย่างนี้เขาจึงใช้กรอบคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือที่สื่อสารถึง
กันในหมู่ผู้ให้การศึกษาและผู้ใช้การศึกษาผู้ให้การศึกษาคือสถาบัน และผู้ใช้การศึกษาคือผู้ที่จบไปแล้ว
แล้วไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่เข้าใจตรงกัน
หรือไม ่

กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(Sinlarat, 2010) ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่ งเพ่ิมสูงขึ้น
ตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้)ที่สอดคล้องกับ
เวลาที่ต้อ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นในในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยทั่วไปองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะมีอยู่  4  ส่วนใหญ่ 
ด้วยกัน คือ 1. โครงสร้างของระดับการศึกษา/และจุดเน้น 2. มาตรฐานคุณวุฒิหรือมาตรฐานผลการ
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เรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม (Domains) คือ Qualification คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  ทักษะเชาวน์
ปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะวิเคราะห์และการสื่อสาร      
2) ความรู้ ความคิด ทักษะ คุณธรรม 3. กระบวนการที่จะเป็นเงื่อนไข/ปัจจัย แห่งความส าเร็จ จะบอก 
Guide line เพ่ือให้สถาบันไปพัฒนาต่อหลักสูตร การสอน กิจกรรม สิ่งแวดล้อม  4. แนวทางปฏิบัติ 
ของที่อ่ืน ๆ ก็จะบอกแนวปฏิบัติด้วยว่าในแต่ละระดับนี้ควรท าอย่างไร Specifications 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเน้นสาระส าคัญ 3 ประการ คือ การเกิดปัญญา การมีความ
เชี่ยวชาญ และการมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  (Srisa-an, 1993) ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
จะส าเร็จลุล่วงได้ ก็ด้วยการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมถึงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกันยิ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิตที่เป็น
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถตอบสนองและ
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ในทุก ๆ ด้าน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญในการผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

Kolb (1984) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนโดยให้ดูการเรียนรู้ของบุคคลตาม
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่  ให้ดูเรื่องประสบการณ์เชิงคุณธรรม  จากนั้นสังเกตอย่างระมัดระวังเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประสบการณ์นั้น  ต่อจากนั้นให้ดูความสามารถในการใช้เหตุผลและความคิดใน
การสรุปหลักการต่าง ๆ และท้ายที่สุดดูการน าหลักการดังกล่าวมาลงมือปฏิบัติ Grasha & Reichman 
(1975)  ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาแบบวัดการเรียน
ของนักศึกษา (The Grasha-Riechmann Student Learning Styles Questionnaires) โดยแบ่งประเภท
ของรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 6 แบบ คือ 1. แบบแข่งขัน (Competitive Style) 2. แบบร่วม 
(Collaborative Style)  3. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Style)  4. แบบมีส่วนร่วม (Participant Style)  
5. แบบพ่ึงพา (Dependent Style)  6. แบบอิสระ (Independent Style)  

ในส่วนของประเทศไทยมีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนเพ่ือน า ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จารุนันท์ คะเชนทร์ชาติ (Kachanchat, 2011) ได้ท าการศึกษาสไตล์การ
เรียนและสภาวะเอกลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปีที่ 6 มีสไตล์การเรียนแบบไดเวอร์เจอร์ 
(Diverger) มากที่สุด  กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรมผสมผสานกับการ
สังเกต ไตร่ตรอง ผู้มีสไตล์การเรียนรู้แบบนี้จะเป็นทั้งนักสัมผัสและนักสังเกต จะพิจารณา
ประสบการณ์เชิงรูปธรรมด้วยการคิดหลาย ๆ ด้านและสามารถสรุปรวมความคิดที่มีรายละเอียดที่
ซับซ้อนได้ดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการดี มีความสนใจที่คนและชอบแก้ปัญหาด้วยการ
คิดเป็นกลุ่ม และจากผลการวิจัยของสาวิตรี น้อยพิทักษ์ (Noipitak, 2008) พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
แบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบมีส่วนร่วม แบบอเนกนัย รวมไปถึงความสามารถในการรับรู้ตนเองมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะค้นหารูปแบบการเรียนที่มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพ่ือประโยชน์ในการค้นพบรูปแบบการเรียน 
ลักษณะนิสัยการเรียนที่จะท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนได้อย่างเหมาะสม โดยในการวิจัยครั้งนี้
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ผู้วิจัยจะท าการส ารวจรูปแบบการเรียน (Learning Style) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
และพัฒนาเป็นแบบวัดรูปแบบการเรียน (Learning Style) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย          ธุรกิจ
บัณฑิตย์ในล าดับต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรูปแบบการเรียนแบบ
ใดบ้าง 

2. แบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่พัฒนาขึ้นมีรูปแบบ
การเรียนลักษณะใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
          2. เ พ่ื อพัฒนาแบบวั ดรู ปแบบการ เรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรปริญญาบัณฑิ ต  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 1501 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจรูปแบบการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนาแบบวัดรูปแบบการ
เรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ Jung's Theory of Personality, Dunn and Dunn Learning 
Styles Model (Dunn, 1990), Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Model, Erikson’s 
Psychosocial Stages และ  Grasha & Reichman (1975) สถิติที่ ใช้ คือ เทคนิคการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา การหาขนาดตัวอย่าง n ที่ท าให้ความ
คลาดเคลื่อนมีค่าไม่เกิน 0.025 ด้วยความน่าจะเป็น 0.95 สุ่มตัวอย่างโดย Systematic-Stratified  
random Sampling  เครื่องมือในการวิจัย คือแบบส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  แบบวิเคราะห์เอกสารเพ่ือพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.80-1.00 และผลการทดลองใช้ 
(Try Out) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติที่ใช้ คือ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธ ุรก ิจ
บัณฑิตย์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
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  1. การส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ จากการสร้างแบบสอบถามภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีรูปแบบการเรียน
ใน 7 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง 3) การเรียนรู้จาก
การได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 6) การเรียนรู้จาก
ถ้อยค า 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ต่อไป พบว่า การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล ( X̅ = 3.62) 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง (X̅ =3.56)  
3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง (X̅ =3.62) 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น (X̅ =3.83) 5) การเรียนรู้
จากการเรียนเป็นกลุ่ม (X̅ =3.73) 6) การเรียนรู้จากถ้อยค า (X̅ =3.62) และ 7) การเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติ (X̅ = 3.81) โดยการเรียนรู้จากการมองเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่การเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

2.  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของข้อมูลโดยใช้ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling of Sampling 
Adequacy) และค่า Bartlett’s Test of Spericity ซึ่งค่า KMO เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลว่า สมควรจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยทั่วไปถ้าค่า KMO 
มากกว่า 0.50 จะถือว่า ข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) และใช้สถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Matrix) ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) (Hair, Anderson, Tatham, & 
Black, 1998) ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ได้ เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy = 0.962 ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1) เหมาะสมที่จะน าเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มาใช้  

 
ตารางท่ี 1 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling of 
Sampling Adequacy 

0.873 

Bartlett’s test of Sphericity Approx.                
Chi-Square 
    df 
    Sig. 

64687.423 
 

2415 
0.000 

 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Method) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช้แวริแมกซ์ 
(Varimax Rotation) โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 
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และองค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีตัวแปรอธิบายตั้งแต่สามตัวแปรขึ้นไป โดยถ้ามีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
1,469 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) แต่ละตัวแปรต้องเท่ากับ 0.3 ขึ้นไป (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1998) จากตัวแปรทั้งหมด 70 ตัว เมื่อท าการวิ เคราะห์สกัด
องค์ประกอบ (Factor) แล้ว พบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97 เมื่อ
พิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) สูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียว และในแต่ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 
องค์ประกอบ โดยตัดองค์ประกอบที่ 12 - 18  ออกไปเนื่องจากมีตัวแปร 2 ตัวเท่านั้น และเนื้อหาของตัว
แปรในองค์ประกอบที่ 12 - 18  อธิบายได้ในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเหลือเพียง 11 องค์ประกอบ โดย
เนื้อหาของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 2 – 12 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2  องค์ประกอบที่ 1 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
61 ฉันชอบที่จะสบตาอาจารย์เพราะต้องการให้อาจารยเ์รียกใหต้อบค าถาม 0.708 
60 ฉันชอบให้อาจารย์สั่งให้ท าสิ่งต่าง ๆ มากกว่าท่ีจะต้องคิดเองว่าจะตอ้งท าอะไรบ้าง 0.686 
58 ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือค าถามได้ก่อนเพ่ือนในห้องเรียน 0.674 
57 ฉันรู้สึกว่าค าพดูของอาจารย์เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปราย

ของอาจารย์นั้นถูกต้องเสมอ 
0.604 

64 ฉันชอบการเขียนตามค าบอกมากกว่า การอ่านและจดบันทึกเอง 0.573 
59 ฉันมักจะได้รับคดัเลือกให้เป็นตัวแทนของเพื่อนในกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดต่าง ๆ 0.561 
65 ฉันชอบเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จากสิ่งที่เรียนให้เพื่อนฟัง 0.523 
63 ฉันชอบการให้อาจารยส์ั่งงานค้นคว้าความรู้และน าเสนอหน้าช้ันมากกว่าการท า

รายงานส่ง 
0.519 

47 ฉันคิดว่าการท างานเดี่ยวจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการท างานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 0.417 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 5.035 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 7.193 

   
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 “รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร

ที่ส าคัญ จ านวน 9 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.417 ถึง 0.708 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.035 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
variance) เท่ากับ 7.193 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดี
ที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 61 ฉันชอบที่จะสบตาอาจารย์เพราะ
ต้องการให้อาจารย์เรียกให้ตอบค าถาม แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่
มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 47 ฉันคิดว่าการท างานเดี่ยวจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการ
ท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 7.193 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 
 
ตารางท่ี 3  องค์ประกอบที่ 2 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการมองเห็น 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
42 ฉันชอบแบบฝึกหัดที่เป็นกระดาษค าถามมากกว่า การถามให้ตอบปากเปล่า 0.734 
43 ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เกิดจากการที่อาจารย์มีการเขียนบนกระดานหรือ

แจกเอกสารประกอบให้ดตูามไปพร้อมกัน 
0.725 

41 ฉันชอบจดบันทึกค าสอนของอาจารย์และท าโน้ตย่อ 0.687 
44 ฉันชอบให้อาจารย์ ใช้สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย  0.509 
45 ในการเรียนการสอนฉันชอบให้อาจารย์ แสดงตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เนต็และจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ บนจอภาพในห้องเรียน 
0.461 

37 ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการแสดง การสาธติ การใช้วิดทีัศน์
ประกอบการสอน 

0.410 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.129 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.898 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่  2 “รูปแบบการเรียนรู้จากการมองเห็น” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.410 
ถึง 0.734 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 4.129 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 5.898 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 42 ฉัน
ชอบแบบฝึกหัดที่เป็นกระดาษค าถามมากกว่า การถามให้ตอบปากเปล่า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 37 ฉันสนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นการแสดง การสาธิต การใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอน แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัย
ความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.898 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 
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ตารางท่ี 4  องค์ประกอบที่ 3 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
51 ฉันไม่รูส้ึกดีใจเมื่อทราบว่าอาจารยไ์ม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางช่ัวโมง 0.757 
32 ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและส าคัญได้โดยการท าตามค าแนะน าของอาจารย์ 0.554 
52 ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 0.522 
50 ฉันชอบดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ 0.511 
55 ฉันชอบกิจกรรมการเรียนทีม่ีการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพราะท าให้ตื่นเต้น 0.504 
33 ฉันสามารถสรปุประเด็นได้ดจีากการฟังบรรยาย 0.449 
21 ฉันติดตามประเด็นปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาที่เรียนเพิ่มเตมินอกเหนอืจากที่อาจารย์

ให้ความรู้และให้ค าแนะน า 
0.381 

53 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกห้องเรียนเกี่ยวกับความคิดและประเดน็ปัญหาที่ได้
อภิปรายแล้วในห้องเรียน 

0.371 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.825 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.464 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 “รูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.371 
ถึง 0.757 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.825 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 5.464 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 51 ฉันไม่
รู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าอาจารย์ไม่มาสอนหรือมีการงดเรียนในบางชั่วโมง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 53 ฉันชอบ
พูดคุยกับเพ่ือน ๆ นอกห้องเรียนเกี่ยวกับความคิดและประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในห้องเรียน 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.464 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 
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ตารางท่ี 5  องค์ประกอบที่ 4 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
49 ฉันคิดว่าสิ่งท่ีส าคญัของการเรียนในช้ัน คือ การเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพือ่น ๆ ได้ด ี 0.747 
46 ฉันจะเข้าเรียนใจบทเรยีนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ 0.721 
48 ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่า ฉนัสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือน ๆ แทนท่ีจะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว 
0.601 

54 ฉันคิดว่าการเรียนในห้องเรยีนร่วมกับเพื่อน ๆ ไดผ้ลคุม้ค่า 0.546 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.510 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 5.014 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 “รูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม” ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.546 ถึง 
0.747 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.510 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 5.014 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ ตัวแปรที่ 49 ฉันคิดว่าสิ่งที่ส าคัญ
ของการเรียนในชั้นคือ การเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพ่ือน ๆ ได้ดี แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด 
ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 54 ฉันคิดว่าการเรียนในห้องเรียนร่วมกับ
เพ่ือน ๆ ได้ผลคุ้มค่า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 5.014 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 

 

ตารางท่ี 6  องค์ประกอบที่ 5 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
39 ฉันชอบที่น่ังในห้องเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานชัดเจน 0.638 
38 ฉันสนใจและไมรู่้สึกเบื่อกับต าราเรยีนที่มีภาพประกอบ 0.636 
75 ฉันสามารถค้นคว้าหาค าตอบจากอุปกรณ์ Smart Device เพื่อหาค าตอบของโจทย์

ที่อาจารย์สั่งงานในช้ันเรียน 
0.483 

40 ฉันชอบที่จะคิดวิเคราะห์บทเรียนต่าง ๆ 0.438 
35 ฉันชอบที่จะสนทนากับเพื่อนเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่รยีน เพราะช่วยท าใหเ้กิดความเข้าใจดีขึ้น 0.436 
74 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรใช้กิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาได้เคลื่อนไหว 0.410 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 3.247 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 4.639 

 
จากตารางที่  6 พบว่า องค์ประกอบที่  5 “รูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม” ซึ่ ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.410 
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ถึง 0.638 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.247 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 4.639 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 39 ฉัน
ชอบที่นั่งในห้องเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานชัดเจน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 74 ฉันคิดว่า
อาจารย์ควรใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาได้เคลื่อนไหว แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้
ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.639 ซึ่ง
เมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 5  ด้วยตัวเอง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.585 ซึ่งเมื่อเทียบ      
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 6 

 
ตารางท่ี 7  องค์ประกอบที่ 7 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการให้เหตุผล 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
11 ฉันมักจะค้นคว้าข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ

น ามาใช้ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนสอบ 
0.692 

13 ฉันจะหาเทคนิคในการจดจ าสิ่งที่คดิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนือ้หาท่ี
เรียน เช่น การท าแผนภูม/ิmapping 

0.647 

12 ฉันชอบวิชาที่ผู้สอนเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0.603 
15 ฉันจะวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคิดหาเหตุผลที่ไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน 0.483 
14 ฉันชอบให้อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาท่ีสอน 0.467 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.875 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 4.108 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 “รูปแบบการเรียนรู้จากการให้เหตุผล” ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.467 
ถึง 0.692 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.875 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 4.108 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 11 ฉัน
มักจะค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ก่อนสอบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัว
แปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 14 ฉันชอบให้อาจารย์อธิบายความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาที่สอน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบ าย
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ความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 4.108 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 

 
ตารางท่ี 8  องค์ประกอบที่ 8 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
30 ฉันใช้เทคนิคในการจดบันทึกเก็บสาระต่าง ๆ เพื่อช่วยการจดจ า 0.741 
29 ก่อนลงมือท างานที่อาจารยม์อบหมาย ฉันพยายามจะถามอาจารยจ์นเข้าใจอย่างชัดเจน 0.693 
28 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาจะตอ้งเรียน 0.594 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.760 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.943 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบที่ 8 “รูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง” ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594 ถึง 0.741 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.760 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
variance) เท่ากับ 3.943 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดี
ที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 30 ฉันใช้เทคนิคในการจดบันทึกเก็บสาระ
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยการจดจ า แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 28 ฉันคิดว่าอาจารย์ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักศึกษา
จะต้องเรียน แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้  ร้อยละ 3.943 ซึ่ งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 8 

 
ตารางท่ี 9 องค์ประกอบที่ 9 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
9 ในห้องเรียนถ้ามีการอภิปรายฉันตอ้งใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้เพื่อนยอมรับความ

คิดเห็นของฉัน 
0.711 

7 ฉันมักจะเลือกเรยีนที่สิ่งท่ีฉันคิดว่าส าคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเห็นของ
อาจารย์เสมอไป 

0.685 

10 ฉันจะศึกษาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้ากอ่นเข้าห้องเรียน 0.667 
16 ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง 0.421 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.540 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.629 
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จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบที่ 9 “รูปแบบการเรียนรู้จากความคิดเห็นของตัวเองเป็น
หลัก” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.421 ถึง 0.711 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.540 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 3.629 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 9 ในห้องเรียน
ถ้ามีการอภิปรายฉันต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้เพ่ือนยอมรับความคิดเห็นของฉัน แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 16 
ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้
ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อยละ 3.629 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ 9 
 
ตารางท่ี 10  องค์ประกอบที่ 10 เป็นรูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
23 ฉันจะท างานทันทีที่ได้รับมอบหมาย 0.739 
25 ฉันชอบที่จะค้นหาเรื่องราวท่ีสนใจจากอินเตอร์เนต็และแหล่งข้อมลูตา่งๆ มากกว่า

การเข้าช้ันเรยีนเพียงอย่างเดยีว 
0.551 

24 ฉันมีความเชื่อมั่นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0.417 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.362 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.374 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบที่ 10 “รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง” ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.417 ถึง 0.739 มี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.362 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เท่ากับ 3.374 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 23 ฉันจะท างาน
ทันทีที่ได้รับมอบหมาย แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวแปรที่ 24 ฉันมีความเชื่อมั่นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัย
ความเสี่ยงได้ร้อยละ 3.374 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 10 
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ตารางท่ี 11  องค์ประกอบที่ 11 เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และ 
        การลงมือปฏิบัติ 
 

ตัวแปรที่ ข้อความ 
น  าหนัก

องค์ประกอบ 
6 ฉันคิดว่าการเรียนใหไ้ด้ดีนั้น จ าเปน็ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 0.704 
67 ฉันจะรื้อช้ินส่วนต่าง ๆ ออกมาท าความเข้าใจและประกอบกลับไปใหม่อย่างถูกต้อง 0.476 
8 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดส าคัญ 0.444 
 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 2.107 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.010 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 11 “รูปแบบการเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย 

เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ” ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ จ านวน 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.444 ถึง 0.704 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากับ 2.107 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เท่ากับ 3.010 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุดคือ ตัวแปรที่ 6 ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบนี้สูงสุด ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ 
ตัวแปรที่ 8 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดส าคัญ  แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนี้ต่ าสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความเสี่ยงได้ร้อย
ละ 3.010 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ แล้ว
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 11 
  3. แบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต การจัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ได้แบบวัดรูปแบบการเรียน จ านวน 11 รูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้       
1) จากถ้อยค า 2) จากการมองเห็น 3) จากในและนอกห้องเรียน  4) จากการเรียนเป็นกลุ่ม 5) จาก
สิ่งแวดล้อม 6) จากการลงมือปฏิบัติ 7) จากการให้เหตุผล 8) จากการได้ยินได้ฟัง 9) จากความคิดเห็น
ของตัวเองเป็นหลัก 10) รูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 11) จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา 
และการลงมือปฏิบัติ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่น าไปสู่การอภิปรายได้
เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การอภิปรายผลการส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  2) การอภิปรายผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของนักศึกษา
หลักสู ตรปริญญาบัณฑิต   มหาวิทยาลั ยธุ รกิ จบัณฑิตย์ จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบ 
3) ผลการพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  ซึ่งมีข้อค้นพบที่ควรน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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1. การอภิปรายผลการส ารวจรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากผลการวิจัยพบว่า จากการส ารวจ รูปแบบการเรียนใน 7 ลักษณะการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้จากการใช้เหตุผล 2) การเรียนรู้เพียงล าพัง  
3) การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 4) การเรียนรู้จากการมองเห็น 5) การเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม 
6) การเรียนรู้จากถ้อยค า และ 7) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยการเรียนรู้จากการมองเห็นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการเรียนรู้เพียงล าพังมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (Sinlarat, 2006) การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเกี่ยวกับลักษณะของ
ผู้เรียนที่ควรมีลักษณะการเรียนรู้ ทั้ง 7 ประการ เพ่ือสร้างผลงานในเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพต่อไป  
    2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนเมื่อท าการวิเคราะห์สกัดองค์ประกอบ (Factor) แล้ว 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 18 องค์ประกอบ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดรูปแบบการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร้อยละ 69.97 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) สูงสุดอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียว และในแต่
ละองค์ประกอบควรมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร ผู้วิจัยจะได้เพียง 11 องค์ประกอบ พบว่า ความส าคัญเป็น
อันดับที่ 1 คือ รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า และองค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 11 คือ รูปแบบ
การเรียนรู้จากการก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ   มีความสอดคล้องกับรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนตามการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของไทยในศตวรรษที่  21 และ
กระทรวงศึกษาธิการ และศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่ควรพัฒนาให้มีในผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาสู่การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรมของนวัตกรรม 

3. ผลการพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การพัฒนาแบบวัดรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
พิจารณาโดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  ได้แบบวัดรูปแบบการเรียนใน 11 
ลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้จากถ้อยค า 2) รูปแบบการเรียนรู้จากการ
มองเห็น 3) รูปแบบการเรียนรู้จากในและนอกห้องเรียน  4) รูปแบบการเรียนรู้จากการเรียนเป็นกลุ่ม  
5) รปูแบบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 6) รูปแบบการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 7) รูปแบบการเรียนรู้
จากการให้เหตุผล 8) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟัง 9) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จากความ
คิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก 10) เป็นรูปแบบการเรียนรู้เพียงล าพัง และ 11) เป็นรูปแบบการเรียนรู้จาก
การก าหนดเป้าหมาย เนื้อหาวิชา และการลงมือปฏิบัติ แบบวัดนี้เป็นแบบวัดที่สามารถจะน าไปใช้ใน
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้เป็นอย่างดีและอาจจะ
น าไปใช้กับที่อ่ืนได้อีกด้วย ลักษณะของแบบวัดเป็นไปตามแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้ของตนเอง 
ของ วิจารณ์ พานิช (Panich, 2013) 

 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 

1. ผู้สอนสามารถน าแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการแบ่งกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินการสอนในรายวิชา 
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2. ผู้สอนหรืออาจารย์แนะแนว สามารถใช้ประโยชน์จากแบบวัดในการชี้แนะแนว
ทางการสอนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะวิชาต่าง ๆ ได ้

3. ผู้สอนอาจน าแบบวัดนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนในการเลือกศึกษาวิชาต่างๆ ใน
อนาคต 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

2. ควรมีการศึกษาระบบการจัดการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการการเรียนที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนแบบต่าง ๆ  

3. ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการศึกษาระหว่างรูปแบบ
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ กับหลักคิดของการศึกษาไทย 4.0 และทักษะศตวรรษท่ี 21  
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and Administrative Development]. In the Production Group Committee Major 
Subjects and Educational Management Systems, (Ed.). ʻēkkasa ̄n ka ̄nso ̜̄n 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น 2) พัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น การ
วิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น ประชากร  ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง จ านวน 186,736 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง จ านวน 612 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่มีต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
ประชากร ได้มาจากการน าค่าเฉลี่ยคะแนนความโดดเดี่ยวในระยะที่ 1 น ามาจัดเรียงคะแนน จากมาก
ไปหาน้อย คัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีค่าเฉลี่ยความโดดเดี่ยวมาก จ านวน 10 คน และมีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมรับการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และระยะที่ 3 
ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
ประชากร  ได้จากขั้นตอน ดังนี้ 1) นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวน 612 คน ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก 2) น า
ข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นมาจัดเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย  และคัดเลือกนักศึกษา
วัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม 
เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากนักศึกษาวัยรุ่นที่มี
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คะแนนความโดดเดี่ยวมาก จ านวน 20 คน และสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น มีค่าความเที่ยง
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และ 2) รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson ระหว่างตัวแปร การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ้ า  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. โมเดลเส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 0.576, df = 1.00, 2 /df = 0.576, P-value = 0.448, 
GFI=1.00, RMSEA =0.000, RMR =0.004)  

2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น พัฒนาจาก
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็น
การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก และเทคนิคตาม
แนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง 
เทคนิคตามแนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม  เทคนิค
ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์  
เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม 
เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส  

3. นักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการมีคะแนนความโดดเดี่ยว
ระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลลดลงต่ ากว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ 
 การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  ปัจจัยเชิงสาเหตุ  ความโดดเดี่ยว  วัยรุ่น 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were 1) to study the factors that affected adolescent 

students’ loneliness. 2) to develop an integrative group counseling model to students 
adolescent loneliness, and 3) to evaluate the effectiveness of the integrative group 
counseling model to adolescent students loneliness. This research consisted of 3 phase: 
Phase 1 study the factors that affect adolescent students’ loneliness. Population are 
adolescent students, age 18-25 years old studying in 14 Rajabhat Universities in the Central 
region composed of 186,736 adolescent students.  The sample were 612 adolescent 
students selected by multi-stage random sampling from population. Phase 2 Develop an 
integrative group counseling model.  The sample of this study was 10 adolescent students 
derived from high score of loneliness adolescent students. Phase 3 Study the results of the 
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implementation of the integrative group counseling model.  The population of this study 
were the 4 Rajabhat University in Central Thailand of Rajaphat University.  The sample was 
20 adolescent students from Valaya Alongkorn Rajabhat University high scores of loneliness 
adolescent students and the volunteered adolescent students. They were randomly 
assigned into two groups, classified as an experiment group and control group. Each group 
consisted of 10 adolescent students. The experiment group participated in integrative group 
counseling model while the control group did not receive any counseling. The research 
instruments were 1) a loneliness scale with reliability coefficient (alpha) of 0.93 its construct 
validity and 2) the integrative group counseling model to loneliness with the IOC range from 
0.67-1.00. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and path analysis 
and repeated measurement ANOVA. 

The research results were as follows: 
1. The path model loneliness is in accordance with empirical data (2  = 0.576, 

df = 1.00, 2 /df = 0.576, p = 0.448, GFI = 1.00, RMSEA = 0.000, RMR = 0.004)  
2. The integrative group counseling model to students adolescent loneliness was 

developed from the concepts and techniques of group counseling, Rational emotive 
behavior group counseling is core theory, Gestalt group counseling, Reality group counseling, 
Behavior group counseling, Existential group counseling, Person-centered theory, Adlerian 
counseling and psychotherapy, Cognitive therapy, Experiential family theory and Solution-
focused brief therapy.  

3. The loneliness of the experimental group after participating in the 
integrative group counseling model and after the follow-up were significantly lower 
than that of the control group at .05 level.  
 
Keywords 
 Integrative group counseling model, Path analysis, Loneliness, Adolescent 
students 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความโดดเดี่ยวเป็นความรู้สึกทางลบของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทาง
สัมพันธภาพในสังคม (Kassa, 1998) ความโดดเดี่ยวเป็นภาวะอารมณ์ท่ีเป็นผลมาจากความปรารถนา
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบุคคล แต่ความปรารถนานี้ไม่บรรลุผล (Baron & Byrne, 
1997) ท าให้เกิดการรับรู้ที่ไม่เป็นสุข (Baron & Byrne, 2004) เกิดความรู้สึกว่างเปล่า มีการพลัด
พราก เมื่อขาดการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม (Hoffman, 1991) ความโดดเดี่ยวเป็นปัญหาทาง
สังคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Adersson & Stevens, 1993; Windriver, 
1993; Donaldson & Watson, 1996) ความโดดเดี่ยว ท าให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
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จิตใจสอดคล้องกับการศึกษา Newbern & Krowchuck (1994) ได้ศึกษาเกี่ยวความโดดเดี่ยว พบว่า 
ผลกระทบความโดดเดี่ยว ส่งผลร่างกาย เกิดความเบื่อหน่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดท้อง 
มึนงง ปวดเวียนศีรษะ น้ าหนักลด การนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป  และมีสุขภาพที่ไม่ดี ตลอดจนส่งผล
ของภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล (Prince et al, 1997; Wilkinson & Pierce, 1997; Otto, 
2002) ความโดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์กับความบกพร่องทางการรับรู้ เมื่อเกิดความโดดเดี่ยวขึ้นแล้ว 
เมื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะเป็นภาวะเสี่ยงที่ท าให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ (Gomez & Gomez, 1993)  

กรมสุขภาพจิตได้ระบุถึง "วัยรุ่น" เสี่ยงโรคซึมเศร้า 3 ล้านกว่าคน คาดป่วยแล้วกว่า 1 ล้าน
คน ห่วงเข้าถึงการรักษาน้อย เหตุเป็นเพราะอาการป่วยดูยาก โดยจากรายงานของกรมสุขภาพจิต 
ประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทย มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงร้อยละ 44 หรือมีประมาณ 
3 ล้านกว่าคนจากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน และมีอัตราป่วยเป็นโรคนี้ร้อยละ 18 คาดว่า
ขณะนี้ทั่วประเทศมีวัยรุ่นป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วกว่า 1 ล้านคน แต่ยังเข้าถึงบริการน้อย เนื่องจาก
ลักษณะอาการทางอารมณ์และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ป่วยซึมเศร้าจะไม่เหมือนอาการของผู้ใหญ่ คือ 
อาจมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ท าร้ายตัวเองหรือคนอ่ืน มีอารมณ์ก้าวร้าวหรือแปรปรวนง่าย หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น ใช้ยาเสพติด หรืออาจแยกตัว ไม่กล้าเข้าสังคม ท าให้ผู้ปกครอง ครู เข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นปัญหานิสัยเกเร จึงท าให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจ านวนมากไม่ได้รับการช่วยเหลือและน าไปสู่
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีความรุนแรงขึ้นตามมา เช่น ฆ่าตัวตาย ท าร้ายคนอ่ืน ติดยา เรียนไม่จบ 
(Triruangworawat, 2017)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น มีสาเหตุมาจากปัจจัยจากภายในบุคคล และจาก
ปัจจัยภายนอกบุคคล หรือด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
โดดเดี่ยวของวัยรุ่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ 1. ปัจจัยภายในบุคคล (Intra-personal factors) ประกอบไปด้วย 1.1 
บุคลิกภาพเปิดเผย (Extraversion) 1.2 บุคลิกภาพหวั่นไหว (Neuroticism) 2. ปัจจัยภายนอกบุคคล 
(Inter-personal factors) ประกอบไปด้วย 2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว (Family relationships) 
2.2 สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน (Peer relationships) 2.3 การสนับสนุนทางสังคม (Social support) 
ปัจจัยส่งผ่าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การปรึกษา
กลุ่มเชิงบูรณาการ (Integrative group counseling) โดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคต่อความโดด
เดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็นการปรึกษา
กลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก  และเทคนิคตามแนวทฤษฎี
การปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เทคนิคตาม
แนวคิดกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับ
การปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มแบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม และเทคนิคการปรึกษา
ครอบครัวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัสต่อความความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร  
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2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพ่ือลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่นได้หรือไม่ อย่างไร  

3. นักศึกษาวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการจะมี
ความโดดเดี่ยวลดลง และความโดดเดี่ยวมีความคงทนหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น  

 
3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา 

วัยรุ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้แบ่งการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง จ านวน 186,736 คน (Office of 
the Higher Education Commission, 2017) 

2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 14 แห่ง และค านวณ
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากหลักการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
640 คน ซึ่งเพียงพอต่อการวิจัยในครั้งนี้ วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  

2.1 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย ได้ 14 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน ามาสุ่มเป็นตัวอย่าง  

2.2 ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่าย จาก 14 กลุ่มมหาวิทยาลัย ได้มา 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัยที่สุ่มและค านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
หลักการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 640 คน ได้แบบวัดที่
สมบูรณ์จ านวน 612 คน 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย  

ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยว ได้แก่ 
 1. ปัจจัยภายในบุคคล  
  1.1 บุคลิกภาพแบบเปิดเผย  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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  1.2 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
 2. ปัจจัยภายนอกบุคคล  
  2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว  
  2.2 สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน  
  2.3 การสนับสนุนทางสังคม  
 ตัวแปรส่งผ่าน คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  

ตัวแปรตาม คือ ความโดดเดี่ยว  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
1. น าแบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้วัดความโดดเดี่ยวของ

นักศึกษาวัยรุ่นใน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคกลาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างแล้วสร้างแบบวัดฉบับสมบูรณ์  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่มีต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น โดยมีวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับขั้น ดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
ทฤษฎี กรอบแนวคิด เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา โดยผู้วิจัยมีล าดับขั้นการพัฒนารูปแบบ ต่อไปนี้  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความโดดเดี่ยว และศึกษาแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบกระบวนการปรึกษากลุ่ม การบูรณาการปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการพัฒนา  

2. ผู้วิจัยด าเนินการพิจารณาทฤษฎีและเทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับการพัฒนา ตามหลักพ้ืนฐาน แนวคิดของแต่ละทฤษฎีและเทคนิค มาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น และ
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มสร้างรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1.00 น ารูปแบบการปรึกษากลุ่ม
เชิงบูรณาการเพ่ือลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นไปทดลองใช้กับนักศึกษาวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ซึ่งพอเพียงต่อการเข้าร่วมการปรึกษา
กลุ่ม ตามหลักการเลือกกลุ่มควรมีสมาชิกในการปรึกษากลุ่มไม่ควรเล็กและขนาดใหญ่เกินไปจึงจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (Trotzer, 1989) 

ระยะที่ 3 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว
ของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร ได้จากข้ันตอน ดังนี้ 
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1.1 นักศึกษาวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จ านวน 612 คน ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) 

1.2 ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่ายมา 1 มหาวิทยาลัย จาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

1.3 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นมาจัดเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย และ
คัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & Masters, 
1982; Wright & Stone, 1979) เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม 
(Random assignment) เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & 
Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 20 คน และสุ่ม
อย่างง่าย โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน  เพ่ือเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิง
บูรณาการ เกณฑ์คุณสมบัติมีดังนี้ อายุระหว่าง 18-25 ปี และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการ
ปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว

ของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น คือ การได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  
2. ตัวแปรตาม คือ ความโดดเดี่ยว  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 
2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ 
วิธีการด าเนินการทดลอง 
1. ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มอย่างง่ายมา 1 มหาวิทยาลัย ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 
(Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) เข้ากลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้  

1.1 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวในขั้นตอนการศึกษาความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น จัดล าดับคะแนน และคัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่น ที่มีค่าคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; Wright & Stone, 1979) เข้ารับการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ  

1.2 น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น มาจัดเรียงคะแนนและคัดเลือก
นักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (Wright & Masters, 1982; 
Wright & Stone, 1979) เข้าร่วมกลุ่ม น าข้อมูลคะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น มาจัดเรียงคะแนนจาก
มากไปหาน้อย และคัดเลือกนักศึกษาวัยรุ่นที่มีคะแนนความโดดเดี่ยวมากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การ จ านวน 20 คน สุ่มเข้ากลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน  
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2. ด าเนินการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยว
ของนักศึกษาวัยรุ่น  ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัยและการรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่าง 20 สิงหาคม 2561 ถึง 24 กันยายน 2561 
 
ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น 

1.1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ 
โดดเดี่ยวกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลที่สร้างขึ้น ด้วยการวิเคราะห์
เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุ ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 จากภาพที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยเชิงสาเหตุ (Path analysis) ผู้วิจัยได้ท า
การปรับรูปแบบโดยพิจารณา จากดัชนีปรับรูปแบบท าให้รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ แสดงผลการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยวกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค -สแควร์ที่
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (2  = 0.576, df = 1.00, 2 /df = 0.576, p = 
0.448) ค่าดัชนี GFI = 1.00, RMSEA = 0.000 มีค่าต่ ากว่า 0.05 และค่าดัชนี RMR =0.004 มีค่าต่ า
กว่า 0.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ถือว่า
รูปแบบนั้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่าโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความ
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โดดเดี่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อความโดดเดี่ยวมีจ านวน 5 
ปัจจัย  และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความโดดเดี่ยวมีจ านวน 1 ปัจจัย   
 ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น 
 ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ในลักษณะการผสมผสานแนวคิดทฤษฎี
และเทคนิคทางการปรึกษา พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม โดย
ขั้นตอนการปรึกษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุป จ านวน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 90 นาที ซึ่งมีผลการพัฒนาดังละเอียดต่อไปนี้  

1. ขั้นน า เป็นขั้นตอนของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษากับสมาชิก
กลุ่มและระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผู้วิจัยด าเนินการตามแนวทางทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบผู้รับบริการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นหลัก โดยใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การพูดคุยที่อบอุ่น จริงใจ มีการใช้
อารมณ์ขันขันเหมาะสมกับช่วงวัย ผ่อนคลายบรรยากาศ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความผ่อนคลาย สามารถระบายความคิด ความรู้สึก ความเชื่อของตนเองได้อย่างอิสระ พร้อม
ที่จะพูดถึงความคิด ความรู้สึกอย่างเต็มใจ ให้การยอมรับในความเป็นบุคคล  ความร่วมรู้สึกแท้จริง ให้
ความเข้าใจ สนใจสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกกลุ่ม ได้ยอมรับและมองตนอย่างเด่นชัดตามความ
เป็นจริง น าไปสู่การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ บทบาท ข้อตกลงในการ
เข้ากลุ่ม วันเวลา สถานที่ในการปรึกษา การรักษาความลับ การใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การใช้
ทักษะการตั้งค าถาม การทวนความ การสร้างความกระจ่าง การให้ข้อเสนอแนะ การสรุปความ เพ่ือ
น าไปสู่การตระหนักในความส าคัญและเกิดความร่วมมือในการลดความโดดเดี่ยวร่วมกัน  

2. ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นตอนของการลดความโดดเดี่ยว โดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
ซึ่งผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาที่มีความสอดคล้องกับคุณปัจจัยที่มีต่อความโดดเดี่ยว โดย
ทฤษฎีกลุ่มที่น ามาใช้นั้นประกอบไปด้วย ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเป็นการปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีแกนหลัก และเทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษา
กลุ่มแบบเกสตัลท์ เทคนิคตามแนวทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง เทคนิคตามแนวคิด
กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และเทคนิคตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม ทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เทคนิคทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบแอดเลอร์ เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบการรู้คิด เทคนิคการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีประสบการณ์นิยม เทคนิคการปรึกษาครอบครัว
ทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส  

3. ขั้นสรุป ก่อนการยุติการปรึกษาแต่ละครั้ง ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ได้พัฒนากระบวนการปรึกษากลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ อภิปรายคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเอง และระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม ให้สมาชิกกลุ่มบอกว่าตนเองได้รับอะไร และได้ให้อะไรแก่สมาชิกกลุ่มบ้าง เปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยมีการสรุปเพ่ิมเติม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิด 
ซักถาม ประเด็นปัญหาที่สงสัย หรือไม่ชัดเจน จากนั้นผู้วัยท าการนัดหมาย วันเวลา ในการปรึกษากลุ่ม
ครั้งถัดไป และให้สมาชิกกลุ่มท าการประเมินผลการปรึกษาแต่ละครั้งหลังยุติการปรึกษา   

ระยะที่ 3 ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของ
นักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์การวิจัยกึ่งการทดลอง ด้วยแบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ที่มีการวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล  

1.1 เปรียบเทียบความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผล ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติอย่างน้อย 1 คู ่(F = 51.529, df = 1.136, Sig. = .000) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated Measure ANOVA) (n = 10) 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม      
ช่วงเวลา 4.491 1.136 3.954 51.529** .000 
ความคลาดเคลื่อน .784 10.221 .077   

หมายเหตุ  Mauchly’s = .239, 2 = 11.453, df = 2, Sig. = .003 
 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวมาก มีคะแนนเฉลี่ย
ความโดดเดี่ยว 3.21 หลังการทดลองนักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวน้อย มีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวลดลงเป็น 2.48 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล พบว่า นักศึกษาวัยรุ่น ระดับความโดดเดี่ยวน้อย มีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวหลังการติดตามผล ลดลงเป็น 2.33 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่ม
ทดลองระหว่างหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า นักศึกษาวัยรุ่นมีคะแนนเฉลี่ยความโดด
เดี่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อน

การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เป็นรายคู่ โดยวิธี Bonferroni (n = 10) 
 

ระยะ 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยความโดดเด่ียว 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 
ก่อนการทดลอง  .738* .884* 
หลังการทดลอง   .146* 
หลังการติดตามผล   - 

*p < .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นท าเป็นรายคู่ของกลุ่ม
ทดลอง ในระยะหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อ
ความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโดดเดี่ยว 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Richard, Jessica & Kali (2001) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่ากับตนเองกับ
มิติของบุคลิกภาพห้าแบบ (Big Five personality dimensions) โดยรวมแล้วบุคลิกภาพห้าแบบของความ
แปรปรวนในการเห็นคุณค่าในตนเองสูง คิดเป็น 34% คนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
บุคลิกภาพแบบเปิดเผย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมโนธรรม หรือบุคลิกภาพการมีสติตระหนักรู้ และ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ระหว่างการเห็น
คุณค่าในตนเอง กับบุคลิกภาพห้าแบบ บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางสังคมให้กับตัวเอง และเป็นตัวส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าแบบกับการเห็น
คุณค่าในตนเองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Małgorzata, Anna & Yarrow (2014) มีการศึกษาการ
เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตัวส่งผ่านระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและการเห็นคุณค่าในร่างกาย : การวิเคราะห์
เส้นทาง ผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าทั้งชายและหญิงมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวส่งผ่านสัมพันธภาพกับ
รูปแบบ 3 ลักษณะบุคลิกภาพและความภูมิใจในร่างกาย ของแบบบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ในระดับที่
สูงขึ้น บุคลิกภาพความมั่นคงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพแบบเปิดเผย สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงขึ้น และความภูมิใจในร่างกาย มีสูงขึ้นเป็นตามล าดับ การเห็นคุณค่าในตนเองถูกรวมไว้ในโมเดลรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ กับความภูมิใจในร่างกาย อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นถึงตัว
แปรส่งผ่านอย่างเต็มรูปแบบ ส าหรับความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ และความภูมิใจใน
ร่างกาย โดยมีความสัมพันธ์นี้ถูกส่งผ่านโดยการเห็นคุณค่าในตนเองมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Nawarat (2013) ศึกษาการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่ส่งผลต่อภาวะ
ซึมเศร้าในระหว่างตั้งครรภ์ของนักศึกษาวัยรุ่นไทย ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงลบและอิทธิพลโดยรวมเชิงลบต่อตัวแปรภาวะซึมเศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล -0.30 
และ -0.27  

2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น เป็นรูปแบบการ
ปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ในลักษณะการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคทางการปรึกษา พัฒนา
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม โดยขั้นตอนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้น
ด าเนินการ และขั้นสรุป จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที รูปแบบการปรึกษา การพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ปรึกษาเป็นแบบกลุ่มมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน กระบวนการ
ปรึกษากลุ่มถือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกสิ่งที่เป็นกังวลหรือรับรู้มาในแง่มุมต่าง ๆ พลังกลุ่มจะช่วยให้
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สมาชิกค้นพบหนทางในการเข้าใจตนเองและยอมรับตนเองในที่สุด (Corey, 2012) การให้การปรึกษากลุ่ม 
เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ได้รู้จักตนเอง รู้จักปรับตัวและพัฒนาตนเอง กล้าแสดง
ความรู้สึกที่แท้จริง เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง และสามารถน าทักษะที่ได้
จากกลุ่มไปปรับปรุงตนเอง ผู้วิจัยใช้การบูรณาการปรึกษา โดยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค เพ่ือลดความ
โดดเดี่ยวของวัยรุ่น โดยรูปแบบการปรึกษาเชิงบูรณาการ เป็นแบบแผนการบูรณาการแนวคิดและเทคนิค
ของทฤษฎีการปรึกษาที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือมีความสอดคล้องกับปัญหามาใช้ร่วมกันในการปรึกษา           
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจใน
เรื่องราวต่าง ๆ ของตนเอง รวมทั้งกระจ่างในความคิด ท าให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้ง
พัฒนาตนเองได้ (Lapwotrh, Sill, & Fish, 2001) และบูรณาการช่วยให้การปรึกษามีประสิทธิภาพและผู้รับ
การปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ไปในทิศทางที่ผู้รับการปรึกษา          
พึงประสงค์มากที่สุด (Corey, 2009) สรุปได้ว่า กระบวนการปรึกษาที่มีขั้นตอนการปรึกษาครอบคลุมการ
สร้างสัมพันธภาพการปรึกษา กระบวนการเปลี่ยนแปลง และการสรุปผล จะช่วยให้แต่ละชั่วโมงการปรึกษามี
ประสิทธิภาพสามารถลดความโดดเดี่ยวได้ 

3. ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นผู้วิจัย
น าเสนอการอภิปรายผลถึงผลของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อความโดดเดี่ยวของนักศึกษา
วัยรุ่น ดังนี้  

3.1 นักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การมีคะแนนความโดดเดี่ยวหลังการทดลองลดลงกว่าก่อนได้รับการปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการปรึกษา    
กลุ่มเชิงบูรณาการ ผลการลดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความโดดเดี่ยวหลังการทดลองลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ระยะหลังการติดตามผลลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
การที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความโดดเดี่ยวในระยะหลังการทดลองลดลงต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง และระยะ
ติดตามผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการทดลองผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการให้การปรึกษาที่
ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ การสร้างสัมพันธภาพในการปรึกษา ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติการปรึกษา 
(Jacobs, Masson, & Harvill, 2006) การให้ความส าคัญการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มนั้น
มีความส าคัญมาก ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีการเข้าร่วมการปรึกษาครบทั้ง 12 ครั้ง อีกทั้งการใช้กระบวนการ
ปรึกษากลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคน นักศึกษา
วัยรุ่นได้ประโยชน์ เพราะสามารถฝึกทักษะใหม่ ๆ ได้ทั้งในขณะอยู่ในกลุ่ม และในชีวิตประจ าวันอย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างตนเอง สมาชิกในกลุ่มและผู้นก
ลุ่มที่ร่วมกันเสนอแนะแบ่งปันประสบการณ์ เกิดสัมพันธภาพในการปรึกษากลุ่ม ที่มีทั้งการดูแล ยอมรับ 
เข้าใจ และสนับสนุน เป็นเหมือนการจ าลองสังคม ให้กับนักศึกษาวัยรุ่น ได้ฝึกฝนความสามารถในการอยู่
ร่วมกับกับผู้อ่ืนอีกด้วย (Hansen, Warner & Smith, 1980 cited in Wongtim, 2011) โดยเฉพาะการ
ปรึกษากลุ่มในวัยรุ่น ที่บางครั้งเป็นวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวต้องเผชิญชีวิตล าพัง หันหน้าพ่ึงใครไม่ได้ หรือบางครั้ง
ต้องตัดสินใจสิ่งส าคัญในชีวิต การปรึกษากลุ่มจึงเหมาะสมและให้ประโยชน์กับวัยรุ่นได้มา สอดคล้องกับ
แนวคิด Corey (2012) ที่ว่ากลุ่มจะเป็นสถานที่ที่ให้วัยรุ่นได้แสดงออกความรู้สึกสับสน ได้ส ารวจสิ่งที่สงสัย
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เกี่ยวกับตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเพ่ือนและมีเพ่ือนพร้อมที่จะรับฟัง กลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นเปิดเผย
ค่านิยม ความเชื่อ และเริ่มปรับเปลี่ยนค่านิยมบางอย่างที่ขัดขวางจิตใจ วัยรุ่นมีการสื่อสารกับเพ่ือนวัย
เดียวกันหรือต่างวัย ได้เรียนรู้แลบอย่างจากผู้น ากลุ่ม ได้อยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยมีเพ่ือนและผู้น า
กลุ่มให้การสนับสนุนให้ก าลังใจ พร้อมที่จะเข้าใจในสิ่งที่วัยรุ่น เกิดการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 แบบวัดความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินความโดดเดี่ยวของประชาชนทั่วไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
นี้ ได้  แต่ เนื่องจากมีลักษณะเด่นในเรื่องการวัดความโดดเดี่ยว ของนักศึกษาวัยรุ่นเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง ก่อนน าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบวัด วิธีการใช้ และการแปลความหมายของ
แบบวัดให้เข้าใจก่อนน าไปใช้  

1.2 รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปรึกษา
ลักษณะต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกับวัยรุ่น เนื่องจากรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทั้ง 12 ครั้ง มี
จุดเน้นในเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง แต่ผู้ที่จะน าโปรแกรม
การปรึกษานี้ไปใช้ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้การปรึกษากลุ่ม ได้รับการฝึกปฏิบัติ 
ฝึกการใช้เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการให้การปรึกษากลุ่ม ก่อนที่
จะน าไปใช้และในการน าไปใช้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละวัย ควรมีการค านึงถึงบริบทกลุ่ม
ตัวอย่าง พัฒนาการตามวัย ภาษาถ้อยค าให้เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการปรึกษาครอบครัวกับความโดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น เพ่ือให้บรรลุผลใน 

การจัดการปัญหา และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญ และเกี่ยวข้องกับนักศึกษาวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นที่อารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน พิจารณาสัมพันธภาพของสมาชิกแต่ละคนภายในครอบครัว 

2.2 ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาความโดดเดี่ยว ร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ จะ
ช่วยให้วัดความโดดเดี่ยวได้ตรง และครอบคลุมมากขึ้น  

2.3 ควรมีการใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ การวิจัยพบว่า การ 
เข้าร่วมการปรึกษาจ านวน 12 ครั้ง ท าให้วัยรุ่นอาจจะมีความเบื่อหน่าย อาจจะมีการขาดหายไป ไม่
ยินดีที่จะเข้าร่วมการปรึกษาจนครบ และเพราะเนื่องจากในยุคนี้นักศึกษาวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่กับ
เทคโนโลยี ดังนั้นการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการแบบออนไลน์ จึงเป็นการปรับให้เหมาะสมกับวัยรุ่น มี
ความสะดวก และรวดเร็วต่อการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและยืนยัน

องค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสุขภาพส าหรับ
ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการ
สอบถามผู้ประกอบการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 697 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นสูง ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ 
และเทคนคิการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

ผลการวิจัยพบว่า 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ องค์ประกอบร่วมทั้ง 7 มีความสามารถในการอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ส าหรับธุรกิจสถาน
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ร้อยละ 70.81 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล
องค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมยังคงประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน 2) การขายโดยใช้พนักงานขายพร้อมเผยแพร่ข้อมูล 3) การสัมมนา นิทรรศการ
และบริการรูปแบบใหม่ 4) สื่อเฉพาะกิจโดยอาศัยพนักงาน 5) การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน 6) การ
ประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นขายตรง 7) การใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ จากจ านวนทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัดเช่นเดิม 
 
ค าส าคัญ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ธุรกิจสถานดูแล
สูงอาย ุ
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ABSTRACT 
This research is survey and development, has aimed to study and confirm 

appropriate factors of the integrated marketing communication strategy model for 
health of elderly care business in Thailand.  The questionnaires were constructed as a 
research tool for collecting data from 697 entrepreneurs of elderly care business in 
Thailand. The data was advance statistically analyzed with exploratory factor analysis: 
EFA and confirmatory factor analysis: CFA.  

The research findings were: 
The result of exploratory factor analysis indicated that the seven factors could 

interpret 70.81 of variance calculating integrated marketing communication strategy for 
health of elderly care business in Thailand. Furthermore, the result of confirmatory factor 
analysis indicated that the developed factor model of the integrated marketing 
communication strategy for health of elderly care business in Thailand was created 
consistently and fitly with empirical data. The developed model to confirm appropriate 
factors consisted of seven factors. 1) The use of electronic media for service with other 
media. 2) Sales by sales staff with information dissemination. 3) Seminar, Exhibition and new 
service. 4) Dedicated media by employee. 5) Mass media advertising. 6) Public relation to 
focuses direct sales. 7) Using the Guide and Products as a Media from forty-four indicators. 
 
Keywords 
 Factor Analysis, Integrated Marketing Communication Strategy, Elderly Care 
Business 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในยุคปัจจุบันนี้ ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Development of Information Technology) การเปลี่ยนแปลงอ านาจของช่องทาง
การตลาด (Changes in Channel Power) เช่น การเกิดขึ้นของช่องทางการสื่อสาร หรือช่องทางจัด
จ าหน่ายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต การแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น (Investment in Competition) ที่เกิดจากการ
สื่อสารไร้พรหมแดน ท าให้มีสินค้าและบริการของตราสินค้าต่าง ๆ แข่งขันกันได้ทั่วโลก รวมถึงความ
คล้ายคลึงของตราสินค้า (Brand Parity) ที่มีมากขึ้น ส่งผลท าให้รูปแบบของการสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communications) และการพัฒนาเกิดเป็นแนวคิดการสื่อสารการตลาดในรูปแบบใหม่ 
คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC)  

สภาวการณ์ของประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ
ในอีก 3-4 ปีข้างหน้านี้ ตามค ากล่าวของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยเปิดเผยว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุราว 14 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของ
จ านวนประชากรทั้งประเทศ รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ญี่ปุ่น 
กลุ่มประเทศยุโรป (ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย : นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก) รวมถึงประเทศในกลุ่ม
นอร์ดิก เช่น ไอซ์แลนด์ และฟินแลนด์ เป็นต้น (Foundation of Thai Gerontology Research and 
Development institute (TGRI), 2016) 

 จากกระแสการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะดึงดูดผู้สูงอายุจาก 
กลุ่มประเทศดังกล่าวให้เดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศด้วย 
เนื่องจาก ประเทศไทยมีความพร้อมและมีความได้เปรียบหลายด้าน เช่น คนไทยมีหัวใจรักบริการ 
ความสะดวกสบายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการมีความเหมาะสม มีสถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่พักผ่อนที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ฯลฯ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานบริการทางการแพทย์และสถานบริการสุขภาพที่ครบครัน ซึ่งจาก
องค์ประกอบที่ครบถ้วน ท าให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทยสามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุจากท่ัวทุกมุมโลก
ได้ครบทุกด้าน 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบัน  คือ การดูแล
ผู้สูงอายุเป็นงานบริการที่ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจ ต้องมีความรู้ด้านการพยาบาล หรือผู้ช่วย
พยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสูตรระยะสั้น (70 ชั่วโมง) - ระยะยาว (420 
ชั่วโมง) ที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้งานดูแลผู้สูงอายุมีลักษณะงานที่ซ้ า เดิม 
ดังนั้นเมื่อท างานได้ระยะหนึ่งก็ต้องการเปลี่ยนงาน ท าให้บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุขาดแคลน
อย่างต่อเนื่องไม่ทันตามความต้องการของตลาด ในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุมีอัตราที่ เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (Sonthijirawong, 2017) 

 อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ คือสถานบริการดูแลผู้สูงอายุบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานตามแนวทางที่
เหมาะสม การด าเนินงานยังคงพบปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุให้เพียงพอ หรือในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต ณ สถานประกอบการ ควรต้องด าเนินการอย่างไร 
เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุที่จะให้ค าตอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Mgronline, 2017) เมื่อเป็นเช่นนี้ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญยิ่ง โดย
อาศัยรูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมและมีความหลากหลาย เช่น การโฆษณา 
การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ โดยแผนการสื่อสารการตลาดนั้นยัง
ผสมผสานกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีความ
ต่อเนื่อง ชัดเจน มีเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งช่วยให้ครอบครัวและญาติของผู้มาใช้บริการมั่นใจ 
และไว้วางใจในการได้รับบริการที่ดี ปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพ   

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถาน
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาท าให้ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ 
สามารถน าผลจากการศึกษา ไปใช้ในการปรับรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ สร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ประกอบกับมีแนวทางในการสื่อสารข้อมูลของธุรกิจที่
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ด าเนินการอยู่ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายโดยส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุในอนาคตอย่างยั่งยืน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 องค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ
สุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ
สุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย  
 2. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือ
สุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา (Survey 
and Development Research) โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
พัฒนารูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่ง
ปัจจุบันมีทั้งสิ้นจ านวน 800 แห่งทั่วประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (Department 
of Business Development, 2017) แบ่งเป็นนิติบุคคล จ านวน 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.12 
และบุคคลธรรมดา จ านวน 631 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.88 ทั้งนี้เนื่องจากขนาดประชากรที่ใช้ใน
การศึกษามีจ านวนไม่มาก ท าให้ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างวิจัย ซึ่งเมื่อท าการ
แจกแบบสอบถามจ านวน 800 แห่งทั่วประทศ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากธุรกิจเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลจ านวน 697 คน ทั้งนี้
จ านวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจาก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ด้ วยวิ ธี  Maximum Likelihood Estimation: MLE) (Piriyakulom, 2010) ต้ องมี
จ านวนอย่างน้อย 15-20 เท่าของตัวแปร 

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตาม
ความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนหลักดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย ประเภทการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจ ทุนในการด าเนินงาน ลักษณะกิจการของธุรกิจ จ านวนพนักงานในองค์กร ระยะเวลาการด าเนิน
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ธุรกิจ ท าเลที่ตั้ง และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ดังนี้ ประเภทการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ วัดจาก
ลักษณะการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในรูปของกิจการ
เจ้าของคนเดียว บริษัทจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วน ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) ทุนในการด าเนินงาน วัดจากช่วงระดับเงินลงทุนในการด าเนินธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุ ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับอันดับมาตรา (Ordinal Scale) ลักษณะกิจการของ
ธุรกิจ วัดจากลักษณะการประกอบกิจการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วย
พักฟ้ืน และ/หรือการจัดส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุถึงที่  ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) จ านวนพนักงานในองค์กร วัดจากจ านวนพนักงานในองค์กรของสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุจนถึงปัจจุบัน มีหน่วยเป็นคน ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับมาตร า
อัตราส่วน (Ratio Scale) ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ วัดจากจ านวนปีเต็มเริ่มตั้งแต่ด าเนินธุรกิจสถาน
ดูแลผู้สูงอายุจนถึงปัจจุบัน มีหน่วยเป็นปี ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับมาตราอันตรภาคชั้น 
( Interval Scale) ท าเลที่ตั้ง วัดจากท าเลที่ตั้ งของสถานบริการดูแลผู้สู งอายุในปัจจุบัน เช่น 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด  ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ให้บริการ วัดจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้มาใช้บริการสถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ ลูกค้าคนไทย และ/หรือลูกค้าชาวต่างชาติ ระดับการวัดของตัว
แปรจัดอยู่ในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ตอนที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ จะศึกษาในมุมมองของผู้
ให้บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ ที่ได้
น าไปปฏิบัติใช้ด้วย การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน การขายโดยใช้
พนักงานขายพร้อมเผยแพร่ข้อมูล การสัมมนา นิทรรศการและบริการรูปแบบใหม่ สื่อเฉพาะกิจโดย
อาศัยพนักงาน การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นขายตรง และการใช้คู่มือและ
ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ จ านวน 44 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
โดยใช้มาตราลิเคิร์ท (Likert Scale) ตั้งแต่ 1 คะแนน (น้อยที่สุด) 2 คะแนน (น้อย) 3 คะแนน (ปาน
กลาง) 4 คะแนน (มาก) และ 5 คะแนน (มากที่สุด) ระดับการวัดของตัวแปรจัดอยู่ในระดับมาตรา
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเสร็จน าแบบสอบถามไป
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
พบว่าข้อค าถามทุกข้อมีค่าความตรงมากกว่า 0.60 ขึ้นไปทุกข้อ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยจ านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับอยู่ที่ 0.926 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถใช้เก็บรวบรวมในการศึกษาวิจัยได้ 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่ได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
การยืนยันองค์ประกอบที่เกิดข้ึนใหม่ มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วัดได้หรือไม่ ส าหรับค่าสถิติที่ใช้วัด
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ความกลมกลืนกับการวิจัย ดังนี้ (Byrne, 2001; Kelloway, 1998; Silván, 1999; Hu and Bentler, 
1999 cited in Katkem, 2004) โดยตรวจสอบค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Statistic: 2) =  p> .05 
 3.2 สัดส่วนค่าไค-สแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) = < 3.00 
 3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) = ≥ 0.90 
 3.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 
= ≥ 0.90 
 3.5 ดัชนีเปรียบเทียบความกลมกลืน (Comparative Fit Index: CFI) = ≥ 0.95 
 3.6 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (Tucker-Lewis 
Index: TLI) = ≥ 0.95 
 3.7 ดัชนีความกลมกลืนแบบประหยัด (Parsimony Goodness of Fit Index: PGFI) = ≥ 0.50 
 3.8 ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) = ≤ 0.05 
 3.9 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) = 
≤ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
         จากการศึกษาวิจัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวิธีด าเนินการวิจัยสามารถแสดงได้ดังข้อมูล
ต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 697 แห่ง โดยส่วนใหญ่จดทะเบียน
ธุรกิจในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 82.70 ทุนในการด าเนินงานต่ ากว่า 3 ล้าน
บาท ร้อยละ 56.50 กิจการจะเน้นดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยพักฟ้ืน โดยจะดูแลลูกค้าคนไทยทั้งหมด 
มีจ านวนพนักงานในองค์กร 6-10 คนโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.20 คิดโดยเฉลี่ย 7.46 คน ระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 6-10 ปีโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 77.70 โดยเฉลี่ย 8.32 ปี ท าเลที่ตั้งจะอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 44.50 และ 40.00 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA)  
           การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ พบว่า ค่าสถิติ Kaiser-Meyer - Olkin = 0.963 
และองค์ประกอบร่วมทั้งเจ็ด มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยได้
ร้อยละ 70.806 โดย Factor ที่ 1 “การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน“ 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.011, Factor ที่ 2 “การขายโดยใช้พนักงานขายพร้อมเผยแพร่
ข้อมูล” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.812, Factor ที่ 3 “การสัมมนา นิทรรศการและบริการ
รูปแบบใหม่” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.123, Factor ที่ 4 “สื่อเฉพาะกิจโดยอาศัยพนักงาน 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.846, Factor ที่ 5 “การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน” อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 8.103 , Factor ที่ 6 Factor ที่ 6 “การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการขายตรง”  
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อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.815 และ Factor ที่ 7 “การใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ” 
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.097 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลองค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น       
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากสัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
(2/df) มีค่าเท่ากับ 2.973 ซึ่งน้อยกว่า 3 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่
ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90  พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่  GFI = 0.975, AGFI = 0.937, 
CFI  = 0.997, TLI = 0.985 ผ่านเกณฑ์ ดัชนี PGFI = 0.662 ผ่านเกณฑ์ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.046 และ RMSEA = 0.047 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน ส าหรับลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่
เหมาะสม ซึ่งให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) 
(Wiratchai, 2012) ยังคงประกอบด้วย 7 องค์ประกอบจาก 44 ตัวชี้วัดได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน จ านวน 12  ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การ
ขายโดยใช้พนักงานขายพร้อมเผยแพร่ข้อมูล จ านวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 การสัมมนา 
นิทรรศการและบริการรูปแบบใหม่ จ านวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 สื่อเฉพาะกิจ โดยอาศัย
พนักงาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 5 การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 6 การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการขายตรง จ านวน 5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 7 การ
ใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ตามล าดับ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า “รูปแบบกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้น เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีลักษณะ
ของรูปแบบที่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบจากจ านวนทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัด”  สามารถแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภายหลังปรับโมเดลภาพที่ 1 ดังนี้ 
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2 = 2.973 df = 847 RMSEA = 0.047 CFI = 0.997 
 
ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภายหลังปรับโมเดล 
 
อภิปรายผล 
 ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จดทะเบียนธุรกิจในลักษณะกิจการ
เจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 82.70 ทุนในการด าเนินงานต่ ากว่า 3 ล้านบาท ร้อยละ 56.50 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Department of Business Development (2010 and 2017) การจดทะเบียน
พาณิชย์จัดตั้งธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยจดทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ซึ่งถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก เงินลงทุนไม่มาก เจ้าของกิจการมี
หน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใด
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและปรับต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้
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จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ ากัด โดยเสียค่าธรรมเนียมโดยนับจ านวนผู้เป็นหุ้นส่วน 
กล่าวคือ ผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสีย
ค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกินเพ่ิมอีกคนละ 200 บาท หรือจดทะเบียนในรูปบริษัทจ ากัดต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามจ านวนทุนกล่าวคือทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท และ
สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท กิจการสถานดูแลผู้สูงอายุจะเน้นดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยพักฟ้ืน และ
ดูแลลูกค้าคนไทยทั้งหมด มีจ านวนพนักงานในองค์กรเฉลี่ย 7.46 คน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจเฉลี่ย 
8.32 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ Usanakornkul (2013) การสัมภาษณ์ พบว่า จ านวนบุคลากรผู้บริการต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราส่วน 1:2 (3) กล่าวคือ บุคคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1 คน จะดูแลผู้สูงอายุ 3 คน เพ่ือความทั่วถึงและครอบคลุมในการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้มากที่สุด ซึ่ งโดยปกติกิจการขนาดเล็กจะมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ประมาณ 6-8 คน มีความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการได้ 12-20 เตียง จัดเป็นธุรกิจค่อนข้าง
ใหม่ที่ก าลังเริ่มได้รับความนิยม ที่มักจะเปิดด าเนินงานมาไม่นาน จ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานเป็นหลัก
เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าเลที่ตั้งจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 44.50 และ 40.00 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jaroensuksiri 
and Jaroensuksiri (2017) ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า งานให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการบริการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเฉพาะคนไทย โดยจะ
ช่วยเหลือการด ารงชีวิตและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่เน้นการดูแลความสุขสบายทั่วไปการฟ้ืนฟู
สภาพ การทุเลาจาก ความทุกข์ทรมาน และการดูแลสภาพจิตใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sasat and Pakdiphrom (2009) ได้ท าการศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทยพอสรุป
ได้โดยสังเขปว่า ความต้องการสถานบริการในเขตกรุงเทพ มีจ านวนสถานบริการดูแลระยะยาวจ านวน
มากกว่าภาคอ่ืน ๆ ในประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Department of Business 
Development (2017) ที่ได้อธิบายถึงจ านวนของธุรกิจที่ให้บริการผู้สูงอายุที่ เ พ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ผู้สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีภาวะพ่ึงพามากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีญาติจ าเป็นต้องท างานนอกบ้านและไม่มีเวลาดูแล                                 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจพบว่า องค์ประกอบร่วมทั้งเจ็ดมีความสามารถใน
การอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ใช้วัดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ร้อยละ 70.806 โดย Factor ที่ 1 “การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน“ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.011 , 
Factor ที่ 2 “การขายโดยใช้พนักงานขายพร้อมเผยแพร่ข้อมูล” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
11.812, Factor ที่ 3 “การสัมมนา นิทรรศการและบริการรูปแบบใหม่” อธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 9.123, Factor ที่ 4 “สื่อเฉพาะกิจโดยอาศัยพนักงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
8.846, Factor ที่ 5 “การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.103 , Factor 
ที่ 6 “การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการขายตรง” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.815 และ Factor 
ที่ 7 “การใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ” อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.097 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Vanichbuncha (2011) ที่กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบนี้ว่า มี
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จุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได้ เพ่ือก าหนด
จ านวนองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเมื่อผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอ
ส าหรับเป็นกรอบสมมติฐานเกี่ยวกับจ านวนองค์ประกอบภายใต้ข้อมูลที่สอบวัดได้ ซึ่งวิธีที่นิยมและใช้
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ การสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) โดย
การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factors Rotation) แบบแวรีแมกซ์ (Varimax) เป็นวิธีที่พยายามจะลด
จ านวนตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากบนแต่ละองค์ประกอบให้เหลือ น้อยที่สุด จะท าให้ได้
เฉพาะตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการรวมตัวแบบเชิงเส้นสูง โดยผลการวิเคราะห์จะพิจารณาจะค่า 
Eigenvalue ที่มีค่ามากกว่า 1 เป็นตัวก าหนดองค์ประกอบร่วม โดยองค์ประกอบร่วม (Factor) แรก
จะส าคัญที่สุดเนื่องจากสามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุด ส่วน
องค์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ จะให้ความส าคัญลดลั่นลงมาจากไปน้อยตามล าดับ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลองค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 
2.973 ซึ่งน้อยกว่า 3 (Bollen, 1989) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนด
ไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90  พบว่า ดัชนีทุกตัว ได้แก่ GFI = 0.975, AGFI = 0.937, CFI  = 0.997, 
TLI = 0.985 ผ่านเกณฑ์ (Byrne, 2001) ดัชนี PGFI = 0.662 ผ่านเกณฑ์ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
(Silván, 1999) ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.046 และ  RMSEA = 
0.047 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน (Kelloway, 1998)  ส าหรับลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป 
(ค่าสัมบูรณ์) Vanichbuncha (2011) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบจาก 44 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบ 
ที่ 1 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการให้บริการพร้อมเสริมสื่ออ่ืน จ านวน 12 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 
การขายโดยใช้พนักงานขายพร้อมเผยแพร่ข้อมูล จ านวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 การสัมมนา 
นิทรรศการและบริการรูปแบบ 

ใหม่ จ านวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 สื่อเฉพาะกิจโดยอาศัยพนักงาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 5 การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน จ านวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 6 การประชาสัมพันธ์
มุ่งเน้นการขายตรง จ านวน 5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 7 การใช้คู่มือและผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ จ านวน 
4 ตัวชี้วัด ตามล าดับ ซึ่งลักษณะของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกว่าโมเดลการวัด (Measurement Model) 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจ และระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแผนแบบ และโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิด        
เชิงทฤษฎี รวมถึงสร้างตัวแปรใหม่ โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลด์ลิ ฮู้ดสูงสุด 
(Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายและใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ โดยใช้ฟังก์ชันความกลมกลืน
ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันเส้นตรง แต่เป็นฟังก์ชันที่บอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ S และ Σ ได้ ถ้าเมทริกซ์ทั้ง
สองมีค่าใกล้เคียงกัน เทอมแรกของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับเทอมที่สาม เทอมกลางจะมีค่าเป็นศูนย์ Wiratchai 
(2012) โดยจะพิจารณาความกลมกลืนกับของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) กล่าวคือ
เป็นการวิจัยที่หาความจริงจากข้อมูลปฐมภูมิโดยมีการเก็บข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์โมเดล โดย
พิจารณาความกลมกลืนจากดัชนีต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบในครั้งนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ผู้ประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดูแลผู้สูงอายุให้ท างานตามแนวคิดการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการได้ดีขึ้น สามารถท าได้โดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ให้บุคลากรในองค์กรมี
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท างานกันอย่างชัดเจน โดยควร
มีการจัดอบรมให้ความรู้ (Training) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงมีการพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เปิดโลกทัศน์ของตนเองอยู่สม่ าเสมอ  
 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเรื่อง
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้แก่ธุรกิจสถานดูแลผู้สู งอายุในประเทศไทย ได้
ด าเนินการในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่น การออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ 
จ าแนกเป็นระดับมาตรฐาน (3 ดาว) ระดับดี (2 ดาว) และระดับดีเยี่ยม (1 ดาว) ตลอดจนการ
สนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับโรงพยาบาล สถานพยาบาลศูนย์
กายภาพบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย  
 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกับภาคธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยน าตัวชี้วัดกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการผลักดันนโยบาย
การอบรมพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าสารตามข้อเท็จจริง ไม่ปกปิดข้อมูลหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้แผนการสื่อสารภายใต้แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งในการใช้โฆษณา
ผ่านสื่อ (Above the Line) และการสื่อสารที่ไม่ใช้สื่อ (Below the Line) มาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม
มากที่สุดเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้เกิดกับผู้บริโภค 
ทั้งนี้การสื่อสารจะต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังควรเป็นการสื่อสารที่ต่อเนื่อง สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้ใช้บริการได้ 
 4. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) ของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพแต่ละด้าน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเ ชิงยืนยันอันดับสอง 
(Secondary Order Confirmatory Factor Analysis) ท าให้ทราบว่ากลยุทธ์ด้านใดและตัวชี้วัดใดมี
ความส าคัญมากน้อย ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกและจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือ
ก าหนดนโยบายเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การประเมินผลติดตามผลเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานของสถานดูแล
ผู้สูงอายุเป็นประจ าต่อเนื่อง เพ่ือรักษาคุณภาพบริการอย่างเป็นมาตรฐานสากลอยู่เสมอ  เนื่องจากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.918 (Me2)  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในมุมมองของลูกค้าผู้ใช้บริการ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพ 
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ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าประสงค์ของลูกค้าผู้ใช้บริการได้ พร้อมหาทางออกท่ีลูกค้าและผู้
ให้บริการสามารถรับได้ เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) รวมถึงการศึกษา
โครงสร้างการตลาด (Marketing Structure) และสมการอุปสงค์ (Demand) สถานดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือทราบ
ถึงโครงสร้างการตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การเงิน บุคลากร การตลาดรวมถึงการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ อันน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถด ารงอยู่รอดได้ในระยะยาว 
 

References 
Bollen, K. A. (1989). Structural equation modeling AMOS: basic concepts, 

applications and programming. Hahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Byrne, B. M. (2001). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, 
Applications, and Programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Department of Business Development. (2010). khu ̄mư̄ thurakit satha ̄n du ̄læ ̄ phu ̄ 
su ̄ngʻa ̄yu [Elderly home care business manual]. Bangkok: Department of 
Business Development Ministry of Commerce. 

Department of Business Development. (2017). ka ̄n c ̌hotthabi ̄an c ̌hattang thurakit 
satha ̄n du ̄læ ̄ phu ̄ su ̄ngʻa ̄yu nai prathe ̄t Thai [Elderly home care business 
registration in Thailand]. Bangkok: Department of Business Development 
Ministry of Commerce. 

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI). (2016).  
Jaroensuksiri, K. and Jaroensuksiri, S. (2017). khwāmphưngphō̜čhai khō̜ng phū rap bō̜rikān 
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ABSTRACT 
 This study explored the concepts and form in performing arts for the opening 
ceremonies of sports events in sport international including Olympic Games 
 The findings reveal that the Olympic Games which have become a scheme 
for other secondary sport events. The study of the concept and form in performing 
arts for the opening ceremonies of sport events is divided into three phases: 1) The 
beginning phase whereby the cultural performances and the performances 
demonstrated simple sports practice and were integrated with arts and sport sciences; 
2) The developing phase of which performing semiotics were implemented in the 
performances to add value to sports and to highlight cultural expressions leading to 
identity formation; and 3) The entertaining innovation phrase or the period of aesthetic 
expressions which add a variety in presentations by telling the story. Using technology 
and innovation to blend in with the diversity of the performing arts. 
  The performances in most opening ceremonies of sport events are one of 
interesting activities. They add value to the field of sports and the performances are 
considered a key diplomatic component with power and efficiency or Solf Power in 
communication of ideology. Moreover, they are seen as an honor of the events and 
their hosts. 
 
Keywords 
 Dramatic works, Opening ceremonies of sport events 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา คือ รูปแบบนาฏกรรมบันเทิงอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือหรือช่องทาง
ส าคัญส าหรับการสื่อสารเนื้อหาซึ่งบรรจุแนวคิดอันเป็นจุดเด่น แสดงถึงศักยภาพ และสะท้อนอัตลักษณ์
ตัวตนผ่านรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายและสัมพันธ์กับหน้าที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   
 นาฏกรรม  เป็นเครื่องบ่งชี้เสถียรภาพทางสังคม สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชน  อีกท้ัง
เป็นยังกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ สะท้อนพลังส านึกร่วม และเป็นพลังในการสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสิทธิ เสมือนเป็นสัญญะว่า “นาฏกรรม” สามารถกล่อมเกลา ปลุก
เร้า และยกระดบัคุณค่าวิถีนาฏยศิลป์อย่างยั่งยืน 
 เกมส์กีฬา เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพร่างกาย ปัญญา และจิตใจของมนุษย์ให้
สมบูรณ์ ทั้งยังช่วยพัฒนาจิตวิญญาณให้มนุษย์ได้เรียนรู้ต่อชัยชนะและความพ่ายแพ้ ด ารงอยู่ใน
ศีลธรรมอันเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นหลักส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (Chullasapya, 1988) ทั้งนี้ 
มนุษย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าวของเกมส์กีฬาจึงแสดงออกด้วยการเฉลิมฉลองยินดี รวมถึงการจัด
ให้มีพิธีการที่โอ่อ่าเพ่ือเร้าความเข้าใจถึงหลักแห่งเกมส์กีฬา อันได้แก่ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็น
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ทางการ พิธีการมอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันกีฬา (Carrard, 1996) โดยมีการคัดสรรและ
สร้างสรรค์ให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองหรือมหรสพบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งต่อมาเรียกว่า “การแสดงในพิธีเปิด” 
 การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่าหนึ่งศตวรรษ  คือ 
การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยถือเป็นการแสดงที่ได้รับความสนใจและมีผู้ชมเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากมีเนื้อหา รูปแบบ ความหมาย หน้าที่ และการน าเสนออัตลักษณ์ของประเทศ
เจ้าภาพ มีพัฒนาการตามล าดับเวลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรม เทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยยุคแรกของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีรูปแบบและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเป็นเพียง
การกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬา (Swaddling, 2004) อย่างไรก็ตาม กีฬาโอลิมปิกได้หยุดไปช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งได้กลับมาจัดการแข่งขันในปี ค.ศ.  1896 หลังจากนั้น ได้มีพัฒนาการ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2016)  
 การแสดงในพิธีเปิดเป็นกิจกรรมส าคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เนื่องจากเพราะ
แนวคิดทางด้านมนุษยนิยมซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการ
แสดงออกซ่ึงสันติภาพระหว่างประเทศเป็นส่วนส าคัญท่ีควรปรากฏหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
ทางศิลปะ (Csikszentmihalyi, 1996 cited in Lattipongpun, 2010) อย่างไรก็ตาม แนวคิดและ
รูปแบบของการแสดงย่อมได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ยุคสมัย นอกจากนี้ หากกล่าวถึงการแบ่ง
ช่วงของพิธีเปิดพบว่า พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจะประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเปิดด้วยการ
แสดงทางวัฒนธรรม (Opening cultural performance) ช่วงที่ 2 พิธีการ (Olympic rituals) ช่วงที่ 3 
การเฉลิมฉลอง (Celebration and final culmination of the spectacle) (Moragas Spa, Rivenburgh  
& Larson, 1995) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติของเจ้าภาพ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในกฎบัตร
โอลิมปิก (Olympic Charter) ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกที่จะน าเสนอศิลปะวัฒนธรรมของตน โดยอาศัยนาฏกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาติให้ประจักษ์ รวมถึงแสดงความบันเทิง ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราว ท า
ให้เกิดความน่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ จึงท าให้การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาได้รับความนิยมจากผู้ชม
จากทั่วทุกมุมโลก 
 ทั้งนี้ นอกจากเกมส์กีฬาจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแล้วนั้น 
การแสดงในพิธีการแข่งขันกีฬายังสามารถบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางศิลปะวัฒนธรรม นวัตกรรม วิทยาการ
เทคโนโลยี ซึ่งประเทศเจ้าภาพที่ได้รับการมอบหมายจะต้องสื่อโดยการบูรณาการท้ังวิทยาการการกีฬา
ผสานกับศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อมวลมนุษยชาติ 
 จากความส าคัญข้างต้น “นาฏกรรมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา” จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของ การเสริมสร้างสันติภาพ ผสานสมดุลของร่างกาย ความมุ่งมั่น อัตลักษณ์ การเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเป็นมหรสพบันเทิงที่ขาดเสียมิได้ในเกมส์กีฬา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิด
และรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในระดับสากลที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม เพ่ือ
น าเสนอรูปแบบและหน้าที่ของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับโลกว่าส่งผลกระทบต่อ        
การหลอมรวมความเป็นปึกแผ่น วัฒนธรรมส านึกแห่งนาฏกรรมของมวลมนุษยชาติอย่างไร 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเป็นการบูรณาการศาสตร์และศิลป์หลายแขนง มีพลวัต
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของสังคม วิทยาการ เทคโนโลยี สะท้อนค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย มี
แนวคิดและรูปแบบการแสดงอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิทยาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาพถ่าย วีดิทัศน์บันทึกการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และการสังเกตการณ์ เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลหาด้านแนวคิดและรูปแบบของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา จากนั้นน าผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลมาจัดการอภิปรายพร้อมเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ในรูปแบบ
พรรณนาต่อไป 
 เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยรวบรวมข้อมูลจาก    
การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 - 2016 รวม 28 ครั้ง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับกีฬา 
 นาฏกรรมและกีฬามี พ้ืนฐานการแสดงออกมาจากการใช้ร่างกาย โดยนาฏกรรมมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือความบันเทิงและสุนทรียะ ซึ่งมักปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ขณะที่กีฬามีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และมุ่งหมายเพ่ือความเป็น
เลิศและชัยชนะ ทั้งนี้ กีฬาเป็นการแสดงความสามารถทางร่างกาย โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดที่
ชัดเจน ดังนั้น กีฬาจึงเป็นนาฏกรรมรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ การเคลื่อนไหวร่างกาย การปรับเปลี่ยน
ทิศทางของนักกีฬา การใช้สรีระเพ่ือสร้างความสมดุลของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งพบว่านาฏกรรมกับ
กีฬามีสหสัมพันธ์สรุปได้ ดังนี้  
  1.1 ความสัมพันธ์เชิงศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ (Kenetics) จากการศึกษาพบว่า 
ทั้งนาฏกรรมและกีฬามีธรรมชาติการใช้สรีระร่างกายเป็นหลักเหมือนกัน ประกอบด้วย หลักการทรง
ตัว การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ การใช้พ้ืนที่ การเน้นความส าคัญของกระบวนท่า การแปรกระบวน
แถวหรือทิศทาง การใช้อารมณ์ความรู้สึก การใช้จริตลีลา การใช้ทักษะกลเม็ดเด็ดพราย การแสดง
ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะปฏิบัติการ ตลอดจนระยะเวลาของการปฏิบัติการ 
แต่กีฬากับนาฏกรรมมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กีฬามุ่งเน้นสมรรถนะ ศั กยภาพความ
แข็งแกร่งของสรีระร่างกายเป็นหลัก ซึ่งการแข่งขันมีกฎเกณฑ์ตายตัว มีการพัฒนากฎตามศักยภาพ
ของนักกีฬาตลอดจนปรับให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาการเทคโนโลยี ในขณะที่
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นาฏกรรมมีเรื่องราว มีองค์ประกอบศิลป์ อาทิ ฉาก เวที แสงสี อุปกรณ์การแสดง เครื่องแต่ งกายบ่ง
บอกสถานภาพ สถานการณ์ของตัวละครหรือนักแสดง มีทักษะเชิงบูรณาการ คือ การจัดวาง การ
ผสานการท่าทางอย่างถูกต้องตามหลักนาฏยศาสตร์ การปรุงปรนจริตลีลาผ่านการตีความของอารมณ์
ความรู้สึกภายใน (inner) ด้วยท่าทาง การเคลื่อนที่ การเน้นภาวะส าคัญ ด้วยแววตา น้ าเสียง อารมณ์ 
เพ่ือให้เกิดเป็นการสวมวิญญาณตัวละครเพ่ือให้เกิดความเชื่อด้วยมนต์สมมติ หรือมายา สื่อสารให้ผู้ชม
เกิดความเข้าถึง เข้าใจ เกิดความหลงใหล ความคล้อยตาม รวมถึงอารมณ์ปิติ กล่าวได้ว่า เครื่องชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของนาฏกรรม คือ การส่งพลังส่งความปิติสุขของนักแสดงถึงผู้ชมและผู้ชมตราตรึงใจกับการ
แสดง ทว่า การกีฬา ผลสัมฤทธิ์ คือ การกระท าได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติของเกมส์
การแข่งขันแต่ละชนิด แต่ละประเภทก าหนดและมีกรรมการประเมิน ชี้วัดการแข่งขัน  

 1.2 ความสัมพันธ์เชิงสรีรวิทยา (Physiology) ในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง หน้าที่ 
กลไก และกระบวนการควบคุมการท างานของสรีระ พลังงาน หรือระบบต่าง ๆ ของนักนาฏกรรมและ
นักกีฬา จากการศึกษาพบว่า ปกติสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายเป็นทักษะพ้ืนฐานหลักส าคัญของ
นาฏกรรมและกีฬา กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และยังอาจมี
ปัจจัยและตัวแปรหลายประการ ในการศึกษาเกี่ยวกับการท างานของร่างกายนั้น นอกจากการศึกษา
หน้าที่ กลไกการท างาน และการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะในระบบใดก็ตามปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ยังมีปัจจัยหลายประการที่ควรค านึงถึง ได้แก่ ความสัมพันธ์ของอวัยวะ
นั้นกับอวัยวะอ่ืนหรือระบบนั้นกับระบบอื่นที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการท างาน
หรือท างานชดเชยระบบที่สูญเสียหน้าที่ไป นอกจากนี้ความแตกต่างในวัย เวลา เพศ บุคคล และเชื้อ
ชาติ มีอิทธิพลและท าให้เกิดความแตกต่างในการท าหน้าที่ของร่างกายได้เช่นกัน  
  หลักสรีระวิทยากับการกีฬาสามารถเชี่ยมโยงกันได้ชัดเจน มากกว่านาฏกรรม 
กล่าวคือ การกีฬาเน้นการควบคุมสภาวะสมดุลในร่างกายและระบบกลไกภายในร่างกายก็เป็นส่วน
ส าคัญต่อสมรรถนะของนักกีฬา ในขณะที่นักนาฏกรรม หลักสรีระวิทยา เป็นหลักในการแสดงออก 
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมสรีระร่างกายให้สามารถอยู่ในแนวตั้งตรงและการท าให้
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (Center of gravity) อยู่ภายในฐานรองรับ (Base of support) ไม่ว่า
นักแสดงจะอยู่ในกิริยาท่าทางใด ๆ เช่น การเดิน การนั่ง การยืน การนอน เป็นต้น ซึ่งการทรงตัวเป็น
พ้ืนฐานส าคัญอีกประการของนักแสดงที่สะท้อนศักยภาพความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในขณะที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อสารอะไรบางอย่าง (Stillness) ซึ่งลักษณะการทรงตัวทั้งนาฏกรรมและ
กีฬานั้น มีลักษณะคล้ายกันนั่นคือ “การควบคุมพละก าลังของกล้ามเนื้อ” ทั้งนี้ การกีฬาเป็นการทรง
ตัวเพ่ือแสดงศักยภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ หรือความสามารถพิเศษ ความสมบูรณ์ของกระบวน
ท่าเพ่ือให้เห็นถึงทักษะขั้นสูงสุดของกล้ามเนื้อ ในขณะที่การทรงตัวของนาฏกรรม พบว่า เป็นการหยุด
การเคลื่อนไหวของกระบวนท่า เพ่ือสื่อสารวัตถุประสงค์ของการแสดง ตัวละคร หรือเรื่องราว บ่งบอก
สถานการณ์ อารมณ์และพลังภายในของนักแสดง ซึ่งการทรงตัวในนาฏกรรมส่งผลให้เกิดช่วงเวลา 
อาทิ ช่วงส าแดงจุดสุดยอดของกระบวนท่า หรือการแสดงความพิเศษของนักแสดง ( High 
Light/Climax) หรือความสุนทรีย์ของร่างกายผสมผสานอารมณ์ความรู้สึก (Aesthetics) 
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 2. ประวัติและพัฒนาการการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
  การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจาก
แนวคิดและรูปแบบของกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นแบบแผนให้กับการกีฬาในระดับรองลงมา ในอดีตพิธีการ
ของโอลิมปิกโบราณ (776 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 393) จัดขึ้นเพ่ือกิจกรรมทางศาสนาและเพ่ือเป็นการ
เฉลิมฉลองร่วมกันก่อนการแข่งขันกีฬา ต่อมาในยุคของโอลิมปิกสมัยใหม่ (ตั้งแต่ ค.ศ. 1896) ปิแอร์ 
เดอ คูเบอร์แตง บิดาแห่งโอลิมปิกสมัยใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าการเฉลิมฉลองแห่งเกมส์กีฬา และยัง
คาดการณ์ว่ากีฬากับศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศรื่นเริงให้กับคนทั่วโลกได้ จึงได้ก าหนดให้งานศิลปะ
เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันที่มีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งมีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 
1912 สต็อกโฮล์มเกมส์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาที่เป็นต้นแบบส าคัญให้กับพิธีเปิดในยุค
ต่อมา อย่างไรก็ตาม การแข่งขันงานศิลปะได้ถูกยกเลิกไปใน   ปี ค.ศ. 1948 ของลอนดอนเกมส์ 
(Müller, 1996) แต่ยังคงปรากฎเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดเกมส์กีฬามาอย่างต่อเนื่อง 
  พิธีการในการจัดการแข่งขันในขั้นเริ่มแรก คูเบอร์แตงได้เน้นถึงหลักส าคัญ ๆ หลาย
อย่าง เช่น การปฏิญาณตนของนักกีฬา พิธีประกาศชัยชนะ และการกล่าวเปิดการแข่งขัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ คูเบอร์แตงยังได้คิดแบบอย่างอันเป็นเครื่องหมายทางสติปัญญาและคุณธรรมของการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยตนเอง เช่น การจุดไฟพระฤกษ์ที่โอลิมเปียเพ่ือแสดงการคารวะต่อผู้ให้ก าเนิด
ความคิด การปล่อยนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพเป็นครั้งแรกเพ่ือร าลึกถึงการสูญเสียของ
เพ่ือนมนุษย์จากสงครามโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นขั้นตอนส าคัญของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
  พัฒนาการของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์สมัยใหม่ จากเดิมมี
รูปแบบที่เรียบง่าย เช่น การแสดงขบวนพาเหรดของนักกีฬา การแสดงสาธิตท่ายิมนาสติก ต่อมาพิธี
เปิดได้พัฒนาขึ้นโดยมีการน าเอาศิลปะกับกีฬารวมเข้าด้วยกัน อาทิ สถาปัตยกรรม การละคร ท่าเต้น 
ดนตรี การประดับตกแต่ง วรรณกรรม และรวมถึงรายการทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพจัดงาน 
ซึ่งการน าเอาศิลปะกับกีฬามารวมกันท าให้การจัดงานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ต่อมาพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกการจัดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่
ซับซ้อนมากขึ้นตามที่เจ้าภาพการจัดการแข่งขันอยากจะน าเสนอทั้ง ดนตรี การแสดง และอะไรก็
ตามที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้  พิธี เปิดมีการน าเอาการจัดการแสดงรูปแบบงานบันเทิง 
(Entertainment) เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ พิธีเปิดจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติ
ของกฎบัตรโอลิมปิก (Olympic Charter) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักการ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกระบวนการโอลิมปิก และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
 3. แนวคิดและรูปแบบการแสดงส าหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
  ในงานวิจัยนี้ “แนวคิด” หมายถึง ความมุ่งหมายหรือเจตนาในแต่ละชุดการแสดง
หรือเจตนาของภาพรวมการแสดงซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี ฯลฯ ทั้งนี้ แนวคิดที่สัมพันธ์กับปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่รูปแบบของการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้น
ส าหรับการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และ “รูปแบบ” ในงานวิจัยฉบับนี้ หมายถึง สื่อหรือ
ลักษณะการแสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เลือกน ามาใช้ถ่ายทอดเนื้อหาหรือเจตนาอันเป็นแนวคิด
ของผู้ก ากับการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
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  ส าหรับพัฒนาการด้านแนวคิดและรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
  1 ระยะเริ่มต้น (ค.ศ.1896 - ค.ศ.1912) 
  แนวคิดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในระยะเริ่มต้นเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงมา
จากแนวคิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณ คือ citius, altius, fortius เป็นภาษาละตินซึ่งมี
ความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า faster, higher, Stronger คือ เร็วกว่า สูงกว่า และแข็งแกร่งที่สุด 
ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับการกีฬาและศักยภาพของนักกีฬา ดังนั้น รูปแบบของการแสดงพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาจึงมีลักษณะแสดงออกในรูปแบบของขบวนพาเหรดของนักกีฬาที่แสดงถึงความพร้อม
เพรียง การแสดงสาธิตท่ามาตรฐานกีฬายิมนาสติก (ภาพที่ 1) โดยปรากฏครั้งแรกในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที ่5 ใน ปี ค.ศ. 1912 นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเต้นร าในลักษณะชุดสั้น ๆ ไม่
มีเรื่องราว กล่าวคือ มีลักษณะเน้นท่าทางการแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่
ซับซ้อนและไม่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชาติอย่างชัดเจนมากนัก 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การแสดงสาธิตยิมนาสติกในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในปี ค.ศ. 1912 สต็อกโฮล์ม (IOC, 

2018) 
 

  2 ระยะพัฒนา (ค.ศ.1920 - ค.ศ.1976) 
  แนวคิดการแสดงพิธีเปิดในระยะนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่การกีฬา อีกทั้ง
ต้องการน าเสนอวัฒนธรรมร่วมกับการน าเสนอความทันสมัย โดยน าเสนอผ่านรูปแบบทางนาฏกรรม
เชิงสัญญะเข้ามาประกอบการแสดง (ภาพที่ 2) ส าหรับรูปแบบการแสดงในระยะนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์
และแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รูปแบบตามขนบและรูปแบบเปลี่ยนไปตามบริบท โดยมีตัวอย่างดังนี้  
   รูปแบบตามขนบ คือ การแสดงหรือนาฏกรรมที่ปรากฏอย่างสม่ าเสมอใน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งในที่นี้ คือ ขบวนพาเหรดนักกีฬา ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของ
นักกีฬาจากทั่วโลก สัญลักษณ์วงแหวนโอลิมปิก ที่สะท้อนให้เห็นเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและ
ความเสมอภาคระหว่างนักกีฬาทั่วโลก การปล่อยนกพิราบ อันเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพและเพ่ือ
ร าลึกถึงการสูญเสียของเพ่ือนมนุษย์จากสงครามโลก ได้น าเข้ามาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
ใน ปี ค.ศ.1920 เปลวเพลิงโอลิมปิก เป็นเครื่องหมายแห่งความพยายามเป็นเลิศและการต่อสู้เพ่ือชัย
ชนะในเชิงกีฬา ได้น าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการโอลิมปิกในปี ค.ศ.1928  
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   รูปแบบเปลี่ยนไปตามบริบท คือ การแสดงหรือนาฏกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแนวคิด โดยน าเสนอผ่านนาฏกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาฏกรรมกับวัฒนธรรม นาฏกรรมกับ
ประวัติศาสตร์ นาฏกรรมกับเทคโนโลยี ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 การแสดงนาฏยศิลป์พ้ืนเมืองของบาวาร์เรียนในพิธีเปิด (Amateur Athletic Foundation 
of Los Angeles, 1978) 

 
  3 ระยะนวัตกรรมบันเทิง (ค.ศ.1980 - ปัจจุบัน) 
  นวัตกรรมบันเทิง คือ แนวคิดด้านนาฏกรรมที่มีเจตนาเพ่ือสุนทรียะและเพ่ิมความ
หลากหลายในการน าเสนอ ด้วยการเล่าเรื่องราวเป็นองก์ต่าง ๆ โดยแต่ละองก์อาจเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี รวมทั้งแฟชั่น ทั้งนี้ ระยะนวัตกรรมบันเทิงมีรูปแบบที่พัฒนามาจากระยะเริ่มต้นและระยะพัฒนา 
  ส าหรับรูปแบบการแสดงจากแนวคิดในช่วงนวัตกรรมบันเทิงปรากฏรูปแบบการ
แสดงเชิงปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และความงดงามตามแบบนาฏกรรมแห่งยุคสมัย มี
การผสมผสานความหลากหลายทางศิลปะการแสดง อาทิ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีดั้งเดิม ความ
รุ่งเรืองแห่งสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเป็นเลิศทางปัญญาของคนในแต่ละยุคสมัย มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งผลให้การสร้างสรรค์การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเกิดเป็นมาตรฐาน ได้รับการ
ยอมรับสู่การสร้างสรรค์ ยึดถือปฏิบัติตามกันอย่างแพร่หลาย 
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ภาพที่ 3 การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน าเสนอรูปแบบนวัตกรรมบันเทิง (ซ้ายบน Kelly Faircloth, 

2016; ขวาบน Stephanie Limiti, 2016; ซ้ายล่าง IOC, 2008; ขวาล่าง Yahoo, 2012) 
 
 หากวิเคราะห์แนวคิดจากการแสดงพิธีเปิดที่กล่าวไปข้างต้น พบว่า การแสดงพิธีเปิด

เหล่านี้ ยังมีแนวคิดย่อยปรากฏอยู่ 4 แนวคิด ได้แก่ 
 3.1 แนวคิดเชิงนโยบายและกลยุทธ์การผลิต เป็นลักษณะของการวางแผนการ

ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เพ่ือให้การจัดงานบรรลุผลส าเร็จตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ การสร้างสรรค์การแสดงส าหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจ าเป็นต้อง
ยึดถือแนวทางตามนโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการแข่งขันที่ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือส่งผลให้การ
สร้างสรรค์การแสดงครั้งนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และเพ่ือสื่อให้ผู้ชม
รับทราบถึงศักยภาพของผู้จัดสร้างการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาได้อีกประการหนึ่ง  
  3.2 แนวคิดเชิงเศรษฐกิจ การตลาด และการสื่อสาร เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการ
มองเห็นประโยชน์ส าคัญหลักของนาฏกรรมที่ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผู้ชม ทั้งนี้      
การสร้างสรรค์การแสดงส าหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พบว่า การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการน าเสนอไปในด้านชาตินิยมและโลกาภิวัฒน์สื่อสารผ่านมุมมองของเทคโนโลยีสื่อ 
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เจ้าภาพการจัดงาน น าไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมทาง
การตลาดก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจต่อชุมชนหรือเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน 
  3.3 แนวคิดเชิงนวัตกรรมกับการจัดการ เป็นการน าเสนอสิ่งใหม่ หรือน าสิ่งเก่า
หมายถึง วัฒนธรรมดั้งเดิมหรือสิ่งที่มาอยู่เดิมผสมผสานกับสิ่งใหม่ เช่น เทคโนโลยี ความทันสมัยต่าง 
ๆ เกิดเป็นรูปแบบนวัตกรรมการแสดงที่ดูใหม่แปลกตา งดงาม และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม
นวัตกรรมจึงเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างความน่าสนใจให้กับการแสดงในพิธีเปิด  
  3.4 แนวคิดเชิงสร้างสรรค์และการผลิตการแสดง เป็นแนวคิดส าคัญที่ศิลปินหรือผู้
ก ากับการแสดงได้แสดงความสามารถ ทัศนคติ และกระบวนการในการคิด การผลิตการแสดงคือการ
ก าหนดทิศทางและล าดับความส าคัญของนาฏกรรม สะท้อนจินตนาการของมนุษย์  

https://kinja.com/kellyfaircloth#_ga=2.91434079.454185373.1534495095-153886266.1534495094
https://classpass.com/blog/author/slimiti/
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อภิปรายผล 
จากการพิจารณาแนวคิดและรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา แสดงให้เห็นว่าการ

แสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เป็นพลวัตทางด้านนาฏกรรม มีลักษณะของการเคลื่อนที่อย่างไม่หยุด
นิ่ง ปรับเปลี่ยนตามสภาพของสังคม วิทยาการเทคโนโลยี สะท้อนค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย 
นาฏกรรมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเป็นการบูรณาการศาสตร์และศิลป์หลายแขนง  เช่น แนวคิดของ
การแสดงในพิธีเปิดมีอิทธิพลอย่างสูงต่อเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางสังคม การท่องเที่ยว ระบบ
การศึกษา การแสดงพลังสมานฉันท์และจิตส านึกร่วมของคนในสังคม เป็นทูตทางศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมอ านาจทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาติ สะท้อน
จิตวิญญาณ ปรัชญา ความสุนทรีย์ นาฏกรรมเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมความเป็นหนึ่ง ความรัก
สามัคคี ความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการจัด
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ให้เกิดความน่าสนใจต่อมวลมนุษยชาติ  

    
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  
 1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสามารถน าไปเป็นข้อมูลแก่การศึกษารูปแบบ
ศิลปะการแสดง การถอดข้อมูลหรือการวิเคราะห์ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์รูปแบบอื่นได้ 
 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาภาพรวมของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
เพ่ือให้เห็นถึงอิทธิพลของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในระดับสากลที่มีผลต่อการแสดงในพิธี
เปิดในสังคมหน่วยย่อย ดังนั้น ควรมีการศึกษาเรื่องของเทคนิคและการใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬา เนื่องจากอิทธิพลของการเสพสื่อในปัจจุบันของมนุษย์มีมากขึ้น ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
การแสดงในพิธีเปิด หากมีการศึกษาเพ่ิมเติม จะเป็นผลดีในการน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการกับ
การสร้างสรรค์การแสดงได้ต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงว่าวรรณคดีไทยสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนภาษาไทย
ตั้งแต่อดีตนั้นได้ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเพ่ือชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เรียนเชื่อฟังเพ่ือให้ เกิดความ
ขยันหมั่นเพียร และต้องใช้ความพยายามในการเรียนให้เต็มตามความสามารถและสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนเรียนโดยแข่งขันกับตนเอง หากผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจเรียน รางวัลที่ได้คือผู้เรียนได้
เพ่ิมพูนความรู้ เพราะผู้สอนต่อวิชาให้โดยไม่ปิดบัง ลักษณะของการใช้จิตวิทยาการเรียนการสอน
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและครรลองความคิดของคนในสมัยนั้น แม้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยจะ
เปลี่ยนแปลงไป แต่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างยังหยั่งรากลึกอยู่ นอกจากนั้น
วรรณคดีไทยยังแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการหลายประการที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน 
และน่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้อย่างดี เช่น บทบาทของผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียน การเรียนรู้โดยการท่องจ้าและการกระท้าซ้้า การเรียนการสอนที่น้าเอา
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนมาสอน วัยของผู้เรียน ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ค าส าคัญ 

จิตวิทยาการเรียนการสอน วรรณคดีไทย 
 

ABSTRACT 
This article aims to focus on a reflection through Thai literature which shows that 

since in the past, the Thai language teaching and studying have always been used to 
induce students to be obedient, diligent and to have endeavours to learn with their 
individual abilities and intelligence. Students compete with themselves psychologically, and 
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if they are obedient and pay attention in class, they reap the reward of gaining more 
knowledge by being taught without any obscurity. Therefore, the nature of using this 
kind of teaching and studying psychology complies with Thailand's way of life, customs, 
thoughts, and core values. Customs, tradition, and culture are deeply rooted even 
though the ways of life have changed over time. Furthermore, Thai literature shows that 
there are various historical teaching and studying methods that can be used as a guide 
to teach and study in the present; for example, teachers’ roles, students’ roles, learning 
motivations, learning by memorising and repeating, teaching and studying methods that 
use nature and the environment, students' age and individual differences. 
 
Keywords 

Teaching and Studying Psychology, Thai Literature 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญที่จะพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม 
มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป แต่ในขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาของไทยใน
ปัจจุบันกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าพอใจ อีกทั้งยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาและ
ความล้มเหลวทางการศึกษา เห็นได้ชัดเจนจากการจัดล้าดับรายงานของ World Economic Forum ปี 
พ.ศ.2559-2560 ซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในอันดับที่ 84 จาก 138 
ประเทศ  
 ปัญหาการศึกษาของไทยที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก “ครู” เนื่องจากครูไม่ได้เป็น
เพียงผู้ที่สอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงด้านเดียว แต่ครูยังมีบทบาทส้าคัญในฐานะที่เป็นผู้ช่วยให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม  โดยครูต้องเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนากระบวนการทางความคิด โครงสร้างของความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
ตลอดจนการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาทางการศึกษาต่างจึง
พยายามแสวงหาวิธีการเรียนการสอนมาประยุกต์เข้ากับหลักการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ด้วยการปรับปรุง
เกี่ยวกับความต้องการทางการศึกษา วัตถุประสงค์ หลักสูตร และทฤษฎี โดยเน้นเรื่องวิธีการเรียน การ
ใช้แหล่งสรรพความรู้ การแก้ไขปัญหา การปรับตัวด้านบุคลิกภาพ และด้านสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Muenchana, 2015) ซึ่งจิตวิทยาการเรียนการสอนจะสอดประสานสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับการ
เรียนรู้ โดยประสบการณ์ที่จัดให้จะส่งผลให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผู้เรียน 
เป็นลักษณะการจัดสถานการณ์ภายนอกไปกระตุ้น สนับสนุน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน  (Limaksorn, 2011) 
 ในด้านจิตวิทยาการเรียนการสอนนี้ หากจะมองย้อนกลับสู่อดีต จะเห็นได้ว่าการศึกษาของไทย
ได้น้าหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเป็นเวลานาน แม้แต่ในวรรณคดีไทยก็
ยังกล่าวถึงการน้าหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการศึกษา วรรณคดีไทยจึงเป็นหลักฐาน
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ยืนยันว่าการศึกษาของไทยได้ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนมาตั้งแต่อดีต  นอกจากนั้นลักษณะการ
เรียนการสอนหลายประการก็ยังตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนี้  

1. บทบาทของครูผู้สอน 
2. บทบาทของผู้เรียน 
3. แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้า 
5. การเรียนการสอนที่น้าธรรมชาติวิทยาและสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนมาสอน 
6. วัยของผู้เรียน 
7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเรียนการสอนในสมัยโบราณท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยซึ่งตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนการ

สอนในปัจจุบัน พบได้ดังนี้ 
1. บทบาทของครูผู้สอน 
ครูผู้สอนมีบทบาทมากในการเรียนการสอน และเป็นก้าลังส้าคัญในการที่จะช่วยอบรมบ่มนิสัย 

ให้ความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการด้ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดัง แมคคาร์ธี และแอนเดอร์สัน (McCarthy and Anderson, 2000) เสนอว่าบทบาท
หลักของครูคือการถ่ายทอดและประเมินความรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอนนี้ให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
และเป็นหัวใจส้าคัญของการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนจะดูดซับข้อมูลที่ได้จากการสอน ผู้สอนจึงมีบทบาท
ส้าคัญในฐานะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาบุคลิกภาพทางบวกอย่างสมบูรณ์ ผู้สอนจะต้องสร้าง
บรรยากาศของสถานที่เรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการทางบุคลิกภาพของผู้เรียน 
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความเมตตา ขันติ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท้าตนให้ผู้เรียนรัก เชื่อถือ และศรัทธา ถือว่า
ผู้สอนเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งวรรณคดีไทยปรากฏลักษณะบทบาทของผู้สอนไว้ดังนี้ 

ตัวอย่าง 
...เด็กเอ๋ยทั้งหลาย   สูเล่นวุ่นวาย   กูร้าคาญใจ    ครั้นกูไม่ว่า  สูกล้าท้าไป  อื้ออึงไป

ได้  ค่้าเช้าอัตรา   สูเร่งเล่าเรียน   ชวนกันขีดเขียน  กูเห็นดีกว่า  จะเล่นก็เล่น  ให้เปนเวลา  
อ้ืออึงวัดวา  ร้าคานหูคน  กูจะสั่งสอน  เปนข้อต่อกลอน  สอนเอากุศล   สอนให้ได้ดี   ยากที่
ล้นพ้น   ท้าชั่วทรพล   ง่ายนักง่ายหนา    สูเร่งฝึกสอน   น้้าใจให้อ่อน   ตามโอวาทา   ตริตรึก
นึกปอง  ให้คล้องปัญญา   ค้าสอนนี้นา   จงเข้าใจตน     กูสอนล้วนดี   ไม่ว่าจู้จี้   ที่มิเปนผล   
สอนแต่แล้วบุญ   เปนคุณล้นพ้น   เองอย่าว่าบ่น   นินทาด่าเรา     ใช่จะชิงชัง   ใจตรึกนึก
หวัง   ให้รู้เทียมเขา   เขาย่อมดี ๆ   สูนี้โฉดเขลา   ปดโป้โง่เง่า   ไม่เอาอย่างดี   กูจึงพร่้าว่า   
ด้วยความกรุณา   เมตตาปรานี   ตักเตือนร้อยครั้ง   ไม่ฟังวาที   ถ้าสูท้าดี   กูนั้นรักใคร่  เกิด
มาเป็นคน   เอาแต่ใจตน   จะดีท่ีไหน   ดูเยี่ยงเอาอย่าง   เขาบ้างเป็นไร... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 
  บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม   เรียบเรียงเทียบท้า  แนะน้าให้เจ้าเอาบุญ 

(Phu, Sunthorn, 1978) 
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เห็นได้ว่าบทบาทของผู้สอนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็นองค์ประกอบภายนอก อัน
ได้แก่แนวทางการเรียนการสอนที่ใช้และสภาพสังคม ส่วนที่ 2 เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากประสบการณ์ 
ลักษณะส่วนบุคคลและความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งบทบาทของผู้สอนจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของผู้เรียน การเรียนการสอนจะได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้บทบาทของผู้สอนที่เห็นได้เด่นชัดก็คือถ้าผู้สอนเป็นผู้มีความรู้มาก ละเอียดลึกซึ้ง 
ไม่หวงวิชาความรู้ แนะน้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ความรัก ความเมตตา ความหวังดีต่อผู้เรียนเป็นที่ตั้ง  

2. บทบาทของผู้เรียน 
ผู้เรียนทุกคนควรทราบว่าตนมีหน้าที่ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของสถานที่เรียนเพื่อให้การเรียน

การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนเอง โดยเป็นผู้ตั้งใจเรียน พร้อมที่
จะร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชั้นเรียน เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ เป็นผู้ที่มีน้้าใจคอช่วยเหลือ
เพ่ือน ครู และกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับห้องเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนได้ ทั้งนี้ กลาสเซอร์ (Glasser, 
1999) ระบุว่าครูผู้สอนมีบทบาทในฐานะผู้จัดการที่ต้องท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการ
ประสบความส้าเร็จในการสอน ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการท้างานหนักและการเชื่อฟังเป็นสิ่ง
คุ้มค่าและจะมีผลดีต่อชีวิตของพวกเขา ครูผู้สอนสามารถบรรลุข้อนี้ได้โดยการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ใช้งานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเชี่ยวชาญและความส้าเร็จได้
ลักษณะดังกล่าวก็มีปรากฏในวรรณคดีไทย  

ตัวอย่าง  
 หมั่นเล่าหมั่นเรียน  หมั่นเขียนเพียรไป   เรียนร่้าจ้าไว้   ได้มั่นหรรษา   ดูรากุมาร      
เล่าเรียนเขียนอ่าน  อาจาริย์ว่ามา  อาศัยแต่เพียร  เล่าเรียนนี้นา  ถ้าใครอุส่าห์  อ่านว่าตาดู   
อย่าหนีขี้คร้าน   เล่าเรียนเขียนอ่าน   ชาญเชนเจนหู   จะเล่นเย็นเช้า   หมั่นเข้ามาดู   อย่าได้
ให้ครู  ขู่ว่าด่าตี ... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

...กินข้าวแล้วล้างเช็ดปัดกวาดเก็บง้าไว้ตามที่  จึงออกมาปิดประตูให้มิด   อย่าเที่ยว
เตร่เร่ไปกุฏิเหนือใต้   เที่ยวพูดจาเฮฮาไม่เข้าการ   จงตั้งหน้าเล่าเรียนเขียนอ่านต่อไป 

 (Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
 ตัวอย่าง  
  ๏เจ้าสุบินหน่ออรหันต์  โสมนัสความเพียร 
 อาวาสกวาดแผ้วเตียน   ตั้งสติเอาส่วนบุญ 
 น้้าใช้และน้้าฉัน    น้้าหลายวันเป็นขมุน 
 เจ้าล้างเทน้้าขุ่น    ตักน้้าใสมาเทลง 
 ดูแลทั้งทั้งวัด    ปรนนิบัติรักษาสงฆ์ 
 ภิกษุทุกองค์    มีความรักความเมตตา 

 (The Fine Arts Department, 1966) 
จากตัวอย่างแสดงถึงบทบาทของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีมานะ ขยัน 

อดทนและรับผิดชอบ ไม่เอาแต่เที่ยวเตร่เฮฮา โดยเฉพาะสุบินทกุมารปรนนิบัติพระอุปัชฌาย์อาจารย์
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ของตนเป็นการทดแทนคุณ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของศิษย์อย่างสมบูรณ์ การที่ศิษย์ช่วยครูบา
อาจารย์ท้างาน รับใช้ท่านเป็นการฝึกหัดการท้างาน การปลูกฝังความขยันหมั่นเพียร และรู้จักแบ่ง เบา
ภาระผู้อยู่ร่วมกันด้วย 

     3. แรงจูงใจในการเรียน 
  แรงจูงใจเป็นส่วนประกอบส้าคัญของกระบวนการเรียนการสอน เพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งช่วยให้ 
ผู้เรียนกระท้ากิจกรรมหรือเรียนรู้ได้ส้าเร็จ โดยมีสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นตัวเสริมแรง โบรฟี 
(Brophy, 2004), ชั้งค์ พินทริค และมีซ (Schunk, Pintrich, and Meece, 2008), สตีเปค (Stipek, 
1998), เวนต์เซล และวิกฟีลด์ (Wentzel and Wigfield, 2009) เสนอความเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่น้ามา เช่น รางวัล การลงโทษ การท้าให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งการท้าให้เกิดความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้
อาจใช้เป็นเครื่องล่อใจได้ ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียนว่าหากผู้เรียนเกียจคร้านจะมี
วิธีการลงโทษเพ่ือให้ผู้เรียนหลาบจ้า  

เช่น 
  ๏ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย   ไม้เรียวเจียวเหวย  

กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว 
 ๏หันหวดปวดแสบแปลบเสียว  หยิกซ้้าช้้าเขียว 
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจ้า 

(Phu, Sunthorn, 1978) 
 ตัวอย่าง 

...ให้เขียนเวียนเล่าใหม่  กว่าจะได้เปนหลายวัน  ขู่รบตบตีกัน  รันเข้าบ้านขี้คร้านมา...
ครั้นเช้าเล่าให้อ่าน  ที่กระดานท่านเขียนทาย  ได้ต้นแล้วลืมปลาย  ว่ากลับกลายคิดผิดค้า จะ
อ่านนานนิ่งคิด  ปากบูดบิดคิดงึมง้า  มือชี้จี้จด ๆ   น้้าตาหยดรดกระดาน  นิ่งงมก้มอยู่นาน    
ท่านยีหูขู่ตีรัน   ส้ารากปากบ่นไป   ไม่ใคร่ได้เปนครึ่งวัน  คลุกคลีตีรันกัน  ว่าเสียงสั่นรันซ้้านา     
เที่ยวเตร่เร่นักเล่า   ตีสองเท้าหวดซ้ายขวา   ท่านโบยโอยเจ็บนา   ว่าไจ้ ๆ ให้ทานบน   ไม่ฟัง
ยังมิจ้า   เร่งรันซ้้าเปนหลายหน   ไม่เขียนเรียนเล่าบ่น   จนต้องตีมิกลัวเกรง... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
วิธีการลงโทษนี้จะใช้เฉพาะกับผู้เรียนที่เกียจคร้านไม่เชื่อฟังเท่านั้น หากผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจ

เรียนก็จะมีการให้รางวัลโดยผู้สอนจะสอนหรือต่อวิชาให้อย่างไม่ปิดบัง นับว่าเป็นการเสริมแรงได้อย่างดี  
ตัวอย่าง 

ใคร ๆ ให้อุสาห์ เล่า ก กา จ้าไว้นะ   ให้ดีมีมานะ   จ้าได้จะให้ต่อไป...   แลว้เล่า
เรียนหมั่นเพียรไป   ปฏิบัติให้ชอบกล   พระชีต้นเอาใจใส่   พระครูรู้สิ่งไร   ท่านบอกให้จง
ง่ายดาย 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

  ๏ริร่้าท้าแต่ย่  แม่ ก ข และ ก กา 
 ถ้าดีมีปฤชา   ไตร่ตราดูรู้ต่อไป 
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 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

ค้าท่ีตูสอนนี้เป็นค้าสอนให้สูเจ้าได้ความดี แต่เป็นการขัดอกขัดใจสูทั้งหลาย ๆ จะท้า 
ชั่วทรพลนั้น ง่ายแก่ใจแลเพลิดเพลินด้วย...การที่สูจะฝึกหัดนั้นก็หัดใจให้อ่อน เชื่อถ้อยฟังครู
สอนแล้วตรึกนึกตามไป ปัญญาก็จะเกิด ค้าสอนก็จะเข้าใจง่ายดี...ค้าที่ตูกล่าวสอนนี้ เป็นทาง
บุญกุศล เพ่ือให้สูดีต่อไปข้าหงน้า สูเจ้าอย่าเข้าใจค้าสอนนั้นเป็นค้าปักป้าด่าทออย่างไรเลย...ตู
ไม่ชิงชังอย่างไรเลย ตั้งจิตเจตนาจะให้สูรู้วิชาเท่ากับผู้อ่ืนเขาที่ดี ๆ มีมากนั้น เพราะสูยังโฉด
เขลามาก พูดจาก็หลีกเลี่ยงต่อความจริง จึงให้เอาอย่าคนดี ๆ เขา...การที่ตูอุตส่าห์ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยใจกรุณาปรานีเมตตาสุนี้ สูควรจะจ้าไว้ ถ้าสูท้าดีได้ตามค้าตู ๆ รักใคร่มาก 

 (Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนที่ปรากฏในวรรณคดีตรงตามหลักจิตวิทยาการ

เรียนการสอน ดังที่ แฮดแดด (Haddad, 2006) กล่าวถึงปัญหาในการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนมักสร้าง
ปัญหาในการเรียนการสอน โดยอาจเกิดขึ้นจากความซุกซน หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนเกิด
ปัญหาจากทั้งสถานการณ์ภายในและภายนอกของตัวผู้เรียนเอง ปัญหาที่เกิดข้ึนบางครั้งผู้สอนก็ควบคุม
หรือจัดการได้ยาก ดังนั้นผู้สอนควรมีเทคนิคที่ดีในการควบคุม และจัดการพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน หนึ่งในเทคนิคนั้นก็คือการ
ให้รางวัลและการลงโทษ  ทั้งนี้การเสริมแรงเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเห็นคุณค่าของการมีความรู้
ความสามารถ ท้าให้ผู้เรียน มั่นใจว่าตนสามารถท้าได้ และยังชักจูงให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

ตัวอย่าง 
 ...พระทรงฟังสั่งให้ท้าค้าประกาศ หากนักปราชญ์เปรียบเหมือนเพชรทั้งเจ็ดสี 
ไม่มีทองรองรับเป็นเรือนมณี  รัศมีไม่สว่างกระจ่างตา 
เหมือนคนดีมีครูซึ่งรู้รอบ   ไม่ท้าชอบช่วยกษัตริย์ขัดยศถา 
ต้องตกอับลับชื่อไม่ลือชา   ดังจินดาไร้เรือนก็เหมือนกัน 
อันตัวเราเจ้าลังกาอาณาจักร  บ้ารุงรักษ์นคเรศขอบเขตขัณฑ์ 
จะเลี้ยงดูผู้รู้วิชาสารพัน   ให้ควรกันกับความชอบประกอบการ 
............................................................ ........................................................... 
หนึ่งรู้เรียนเขียนหนังสือลายมือเอก  ลูกคิดเลขนับประมูลคิดคูณหาร 
รู้วิไสยไตรภูมิพงศาวดาร   รู้จักว่านยาสิ้นระบิลไม้ 
หนึ่งผู้รู้อักษรกาพย์กลอนกล่าว  เรียบเรียงราวเรื่องความตามวิไสย 
รู้กฎหมายฝ่ายขุนนางฝ่ายข้างใน  รู้พิไชยสงครามตามกระทรวง 
รู้ตั้งค่ายหลายชั้นป้องกันศึก  รู้ตื้นลึกแลคะเนทะเลหลวง 
รู้แปลความตามภาษาคนทั้งปวง  รู้ล่อลวงราวีให้มีไชย 
หนึ่งช้านาญปืนใหญ่ยิงไวแน่  แก้อาถรรพณ์ผันแปรแก้คุณไสย 
รู้เล็ดลอดสอดแนมสืบความใน  ท้านาได้ผลดีรู้ที่ท้า 
อันวิชาห้าสิบประการนี้   ผู้ใดมีเราจะชุบอุปถัมภ์ 
แต่อย่างเดียวเจียวถ้ารู้แม่นย้า  ดังคัดค้าเขียนหมึกจารึกไว้ 
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(Phu, Sunthorn, 1978) 
ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอนที่มังคลาเขียนค้าประกาศเพ่ือให้ผู้มีวิชาความรู้มา

รับราชการในราชส้านัก ได้แสดงให้เห็นว่าใครที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ก็จะใช้เป็น
เครื่องยกระดับฐานะทางสังให้สูงขึ้นได้ 

 ตัวอย่าง 
...ทุกวันนี้เล่า  เปนกรรมของเรา  เกิดในโลกีย์  ถ้าว่าโง่อยู่  ความรู้ไม่มี  เขาย่อมย่้ายี     

เบียดเบียนบีฑา  เร่งคิดจงหนัก  เห็นอยู่ประจักษ์   สืบ ๆ กันมา  เห็นใครฝ่ายโง่  พาโลเปนข้า     
ใช้ให้ไถนา  ติดหน้าตามหลัง   ชาวเจ้าใหญ่น้อย  จงเร่งฟังถ้อย  อย่าท้าโอหัง  หาความสบาย     
เมื่อพ่อแม่ยัง  ท่านปลูกท่านฝัง  คุ้มขังรักษา  สิ้นบุญพ่อแม่  โอ้เท่านี้แล  จะร้องเปนกา  มูล
นายฝ่ายเจ้า  เกาะเอาตัวมา  ทุกข์ภัยเมื่อหน้า  พึ่งใครไม่มี... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
บุคคลที่มีโอกาสเรียนรู้วิชาภาษาไทยมักเป็นคนในกลุ่มชนชั้นผู้ปกครอง เพราะการมีความรู้วิชา

จะท้าให้รักษาสถานภาพมูลนายไม่ให้ตกไปเป็นไพร่ การเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ
ชนชั้นนี ้
 จากตัวอย่างแรงจูงใจในการเรียนที่ปรากฏในวรรณคดีไทยตรงกับที่ วิกฟีลด์กับเอคเคิลส์ 
(Eccles & Wigfield, 2002) เสนอความเห็นด้านแรงจูงใจในการเรียนการสอนว่า การเรียนการสอนที่
ผู้เรียนเห็นคุณค่าก็จะส่งผลให้สนใจเรียนได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนเห็นว่าการเรียนการสอนเป็น
ผลประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง อีกทั้งผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างดีหากเล็งเห็นถึงการที่จะประสบผลส้าเร็จ
ในอนาคต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม และค่านิยมของสังคมจะเป็นตัวผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนการสอน เพราะหากล้มเหลวก็จะได้รับความอัปยศอดสู 

4. การเรียนรู้โดยการท่องจ า ท่องบ่น และการกระท าซ  า 
การจ้าไม่ได้หรือการลืมนั้นเกิดจากการไม่ได้ใช้ ดังนั้นการได้ทบทวน ได้อ่านได้ท่องอยู่เสมอ 

ย่อมท้าให้จ้าได้ดีขึ้น เสมือนย้้าให้ความจ้ามั่นคงถาวรขึ้น ลาร์เซน ฟรีแมน (Larsen-Freeman, 2000) 
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้าว่าเป็นการปฏิบัติที่ช่วย ให้
ผู้เรียนพัฒนาการตอบสนองโดยอัตโนมัติ และเมื่อผู้เรียนสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จะ
กลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างดี ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกระท้าซ้้า ทั้งนี้
เพราะหากผู้เรียนกระท้าบางสิ่งบางอย่างซ้้าแล้วซ้้าอีก จะท้าให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น และคงทนขึ้น 
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีที่เกิดจากการให้ค้าตอบที่ถูกต้องแทนที่ค้าตอบที่ผิดพลาด 
และยังเพ่ิมเติมว่าในทางหลักจิตวิทยา การเรียนการสอนด้วยวิธีการท่องจ้า ท่องบ่น และกระท้าซ้้า ให้
เกิดประสิทธิภาพว่า การเรียนการสอนควรมีการฝึกหัด และการหยุดพักระหว่างฝึก เพราะการฝึกหัด
เป็นสิ่งจ้าเป็นในการช่วยให้เด็กจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ ทั้งนี้เพราะการกระท้าซ้้าหมายถึงการเรียนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วยังมีการฝึกหัดซ้้าเพ่ือให้เกิดความช้านาญ ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงการเรียนรู้อันเกิดจากการ
ท่องจ้า ท่องบ่น และการกระท้าซ้้าแล้วซ้้าเล่าจนเกิดเป็นความช้านิช้านาญ  

ตัวอย่าง 
 ...เด็ก ๆ จงจ้า   หนังสือท้าค้า   เปนภาษาไทย   อ่านให้หลายหน   จ้าจนขึ้นใจ  แล้ว
อ่านอื่นไป   ตามใจของเรา...   เกยแล้วเวียนเขียนเกยใหม่   ต้นปลายหายลืมไป   เล่าเก่าใหม่
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ไปหมดกัน   ให้เขียนเวียนเล่าใหม่   กว่าจะได้เปนหลายวัน...   ค่้าเช้าอัตรา   สูเร่งเล่าเรียน     
ชวนกันขีดเขียน...   เร่งเล่าเรง่เรียน   เลขผานาที   ถึงปัญญาชั่ว   เพียรมากคงดี... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

...กุมาราตะรุณี     จงใคร่ได้รู้ธ้าม์     ที่ลึกล้้าจ้าไว้ดี     ได้แน่แต่เท่านี้     ดีจ้าเอาเบา
ใจครู     ว่าแต่พอฬ่อใจดู     ว่าไว้ได้พอรู้     ดูว่าเล่าเอาใจใส่... 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ความส้าคัญของการเรียนรู้อันเกิดจากการท่องจ้าท่องบ่นนี้ ผู้สอนต้องพยายามฝึกปรือผู้เรียน 

คือฝึกให้ท้าจนท้าเป็น และท้าได้ดี การสอนภาษาไทย และการสอนวิชาชีพในสมัยก่อนจึงเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเข้มงวด และให้ฝึกซ้้าแล้วซ้้าเล่าจนช้านาญ เช่น เมื่ออ่านตัวพยัญชนะและสระได้แล้ว ครูก็
จะสอนแบบแจกลูก คือ ผันมาตราแม่ ก กา จนคล่องปาก ฝึกให้เด็กจ้าพยัญชนะผสมกับสระและตัว  
สะกดไปพร้อมกัน เมื่อผันแม่กนได้แล้ว ครูให้ผัน แม่กบ กก กง กด กม ต่อไปจนถึงแม่เกย การฝึกหัด
แบบ “ต่อหนังสือ” และ “ไล่หนังสือ” เช่นนี้ท้าให้นักเรียนท่องบ่นจดจ้าจนช้านาญ คนไทยสมัยก่อนจึง
อ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องแม่นย้า  ทั้งนี้ปรากฏข้อความในหนังสือเรื่องโบราณศึกษา (Priyattham 
Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) ว่า 

...ตั้งแต่ฉันแล้ว 2 โมงไปนี้ และเป็นการกาหลเซ็งแซ่ด้วยส้าเนียงอ่านท่องบ่นของ 
นักเรียนทั้งหลาย  ฝ่ายพระที่ต่อหนังสือต่อครูก็ต่อไป ที่ต่อแล้วก็ไปเล่าเรียนท่องบ่นไป 
ฝ่ายการที่เขียนก็เขียนไป เขียนแล้วอ่าน ที่ต่อก็ต่อไป ต่อแล้วท่องบ่น ฝ่ายเด็กที่เขียนก็
เขียนไป ที่เขียนไม่ได้ต้องจับมือให้เขียน ว่ากันขรมไป ตลอดบริเวณวิทยาลัย 

เนื้อหาในวรรณคดีไทยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการท่องจ้า ท่องบ่น และการกระท้าซ้้านี้ มี
ความจ้าเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนจดจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วได้ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้บทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี ถ้าผู้เรียนจ้าสิ่งที่เรียนไปแล้วไม่ได้ ก็จะขาดความรู้พ้ืนฐานในการเรียน
บทเรียนใหม่ ไม่สามารถเข้าใจบทเรียนใหม่ได้ นั้นคือการเรียนรู้ล้มเหลว ซึ่งตรงกับที่  ลาร์เซน ฟรีแมน 
(Larsen-Freeman, 2000) กล่าวไว้ว่า  มีหลักความจริงว่า สิ่งใดที่เราเรียนรู้เข้าใจความหมายดีแล้วจะ
ช่วยให้จ้าง่าย และสิ่งนั้นก็จะฝังอยู่ในความทรงจ้าได้ดีด้วย จ้าได้เร็ว จ้าได้แม่นย้า ยั่งยืน ทั้งนี้ต้องระวัง
ในการที่เด็กจะจ้าโดยที่ไม่มีความเข้าใจ จากความเห็นดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนที่กล่าว
ไว้ในวรรณคดีแล้วจะเห็นได้ว่า แม้ว่าการเรียนการสอนจะเป็นการส่งเสริมการจ้า แต่ก็เป็นความจ้าที่
อาศัยการคิดพิจารณา ดังนั้นจึงส่งเสริมการซักถามในสิ่งที่สงสัยด้วย  
 ตัวอย่าง 
  ๏อ่านกมจบสิ้นจงจ้า     อย่าให้ลืมค้า     ที่ท้าเรื่องกลอนสอนความ      

บทใดสงไสยให้ถาม     ครูจะบอกความ     ไปตั้งแต่ต้นจนเกย 
 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 

๏สอนไว้ให้เหนแจ้ง  ในต้าแหน่งด้าเนิรกลอน 
แต่ละแม่ให้แน่นอน   อย่าหยุดหย่อนพะยายาม 

๏รักษ์จักใคร่รู้   ศึกษาครูดูไต่ถาม 
หมั่นคิดพินิจตาม    ส้าเนาความส้าเหนียกจ้า 
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๏ถ้ารู้อักษรตรี   ในพิธีที่ผันค้า 
เขียนอ่านไม่พลาดพล้า   ใช้แม่นย้าหนังสือไทย 

๏วิจารณ์ให้วิจิตร   ที่ใดติดคิดสงไสย 
สืบถามให้แน่ใจ    อย่าด่วนได้ใคร่ใจดู 
 

๏อ่านเดาเอาแต่ได้  ไม่ ภ ใจจ้าใส่หู 
ผิดถูกไม่ถามครู    ลัดค้าหลู่ข้ามล้าน้า 

๏เยี่ยงนี้อย่ายินยล  บ เปนผลอย่าพึงท้า 
สอนสั่งจงฟังจ้า    ที่  ข้ ค้าร่้านิพนธ์ 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ในปฐมมาลายังเน้นย้้าถึงกระบวนการเรียนว่าต้องประกอบด้วย การฟัง คิด เขียน 

ถาม ท่อง ไว้ดังนี้ 
๏เริ่มเรียนให้เร่งรู้  ทั้งสี่องค์ประมาณหมาย 

หนึ่งฟังอย่าฟังดาย   ให้ตั้งจิตร์ก้าหนฎจ้า 
๏หนึ่งให้อุษสาหะ  เอาจิตร์คิดพินิจฉย์ค้า 

หนึ่งห้ามอย่าเอ้ือนอ้า   ฉงนใดให้เร่งถาม 
๏หนึ่งใจให้มั่นหมาย  ลิขิตข้อสุขุมความ 

พร้อมองค์จึ่งทรงนาม   ว่าศิษย์แท้ที่ศึกษา 
 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 

 
5. การเรียนการสอนที่น าธรรมชาติวิทยาและสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาสอน 
บุคคลส่วนมากมักสนใจสิ่งที่อยู่รอบข้าง หากน้าสิ่งที่บุคคลสนใจมาใช้ในการเรียนการสอนย่อม

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้มากข้ึน ดังที่ บรูเนอร์ (Bruner, 1961), 
ไวกอตสกี้ (Vygotsky, 1962), เพียเจต์ (Piaget, 1980) เบดนาร์ คันนิ่งแฮม ดัฟฟี และเพอรรี่ (Bednar, 
Cunningham, Duffy, and Perry, 1992) และกลาสเซอร์ เฟลด์  (Glasersfeld, 1995)  กล่าวถึ ง
รูปแบบของการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ว่า  กระบวนการสร้างความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ และประสบการณ์ที่มีความหมายต่อตนเอง จากการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จริง ให้ผู้เรียนค้นพบ
ความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ จากนั้นผู้เรียนจึงศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม น้าไปเชื่อมโยง ต่อ
ยอดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ เกิดเป็นความรู้ใหม่ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน ดังนั้นความสนใจของผู้เรียน มักเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ขนบประเพณี และ
วัฒนธรรม ในวรรณคดีไทยก็มีการน้าเอาธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาให้เล่าเรียน 
ลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ้าได้ง่าย กระตือรือร้นที่จะเล่าเรียนหนังสือมากขึ้น เพราะเกิดความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน รวมทั้งมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมได้  
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ตัวอย่าง 
 ๏รอนรอนอ่อนอัษดงค์  พระสุริยงเย็นยอแสง 
ช่วงดังน้้าครั่งแดง   แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร 
 ๏ลิงค่างครางโครกครอก  ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน 
ชะนีวิเวกวอน    นกหกร่อนนอนรังเรียง 
 ๏ลูกนกยกปีกป้อง  อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง 
แม่นกปกปีกเคียง    เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร 

 (Phu, Sunthorn, 1978) 
ตัวอย่าง 
 ๏แม่ไก่อยู่ในตะกร้า  ไข่ ๆ มาสี่ห้าใบ 
อีแม่กาก็มาไล่    อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
 ๏หมาใหญ่ก็ไล่เห่า  หมูในเล้าแลดูหมา 
ปูแสมแลปูนา    กะปูม้าปูทะเล 
 ๏เต่านาและเต่าด้า  อยู่ในน้้ากะจระเข้ 
ปลาทูอยู่ทะเล    ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
ตัวอย่าง 

๏เข้าสวยเข้าเหนียว     กินกับของเปรี้ยว     มะนาวมะงั่ว     งูเขียวเลื้อยไป      
บนไม้รอบรั้ว  แล้วเลื้อยออกจั่ว     ห้อยหัวลงมา 

 ๏ฟั่นเชือกตีเกลียว     หมั่นขึงหมั่นเหนี่ยว     จึงเหนียวหนกัหนา  มะเดื่อมะเขือ     
มะเกลือย้อมผ้า     ต้นฝ้ายหวายตะค้า     ถ้วยชาผ้าลาย      
  ๏คนไข้คนป่วย     หาหมอมาช่วย     รักษาให้หาย     คนแก่ชรา     เรียกว่าตายาย     
ตะวันบ่ายสาย     ค้าขายเรือรวย 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

...ฝูงปลามาว่ายหลายพรรณ์ ฉลามฉนากมากมายครามครัน กริมกรายว่ายพัน ก็ดั้น
กระโดดโลดไป สลาดสลิดผุดชิดติดไคล เพียนทองล่องไป กินไคลริมฝั่งข้างขอน เทโพ
กะโห้อยู่สลอน ปลาอุกดุกช่อน เนื้ออ่อนก็ซอนซอกหา สวายแสวงแขยงแมงดา ปลา
หมูปลากา อ้ายบ้าอ้ายด่องล่องลอย เล่นตมสะสมพ้ืนหอย ห่านหงส์ลงลอย แล้วค่อย
เข้าใกล้ไซร้กิน ตัวระริกจิกคาบฉาบบิน คลอแคลแซ่กิน แล้วบินกระหยับกลับไป... 

  (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
นอกจากจะน้าเอาธรรมชาติวิทยา และสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาสอนแล้ว การเรียนการสอนยัง 

เป็นไปตามล้าดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชา โดยเริ่มตั้งแต่ตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ แล้วจึงประสม
อักษร ผูกประโยค ไปจนกระทั่งแต่งค้าประพันธ์ตามล้าดับ  
 ตัวอย่าง 
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ให้เขียนนะโม กข ก กา  สั่งสอนข้ามา  จนจบเกยกาย...ครั้นข้าเขียนได้ พระคุณท่าน
ใช้  ให้เขียน ก ข  จ้าได้จนจบ  ค้ารบถึงฮอ  ให้เขียนกนต่อ  ไปถึงเกยกาย  แจกเกยทายเล่า  
พระชีต้นเจ้า   ท่านจึงเขียนทาย  ฝืดเคืองหนักหนา เล่าหาแทบตาย  อ่านได้คลับคล้าย ให้สวด
สุบิน 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 ตัวอย่าง 

อนึ่ง ถ้ากุลบุตรเรียนรู้ในพิธีอักษรสามแลไม้ม้วนไม้มลายแล้วก็ให้พึงพิริยพิจารณาให้รู้
ในพิธีจะกระท้า  ซึ่งบทแลกลอน คือ ร่ายสุภาพ ร่ายด้นน ร่ายกาพย์ โคลงสอง โคลงสาม โคลง
สุภาพ และโคลงจัตวาทัณฑี ตรีพิพิธพรรณ แลโคลงด้นนวิวิธมาลีบาทกุญชร แลพึงตกแต่ง
กระท้าให้ถูกต้องตามโบราณคะดี อันท่ายบังคับให้ชอบด้วยวางบทแลกลอนฟัด ส้าผัษตามขนบ
ที่สุภาพ แลเอกโทจงถูกถ้วนทุกประการ 

    (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 

6. วัยของผู้เรียน 
ในสมัยก่อน เด็กชายเมื่อมีอายุ 7 ปีขึ้นไปมักบวชเป็นเณรเพ่ือจะได้ศึกษาเล่าเรียน การบวชเณร

ก็เหมือนกับการเข้าโรงเรียน เพราะในสมัยนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยยังต้องอาศัยวัด มีพระเป็น
ผู้สอน เท่ากับพาเด็กไปฝากฝังให้พระท่านสอนให้เล่าเรียนเขียนอ่าน ประกอบวิชาความรู้และศีลธรรม
จรรยา  ในวรรณคดีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนกับการบวชเณรและวัยของผู้เรียน ดังนี้ 

ตัวอย่าง 
โอเจ้าสุบิน แม่หาให้กิน เจ็ดปีสี่เดือน อันความรักลูก ใครเล่าจักเหมือน  ได้นั่งเฝ้า

เรือน     ฝากไข้ฝากตาย...จะบวชให้โดยด่วน  เห็นไม่ควรด้วยบาลี  ฟังค้าเด็กเจ็ดปี  คนทั้งนี้
จะติฉิน... 

(The Fine Arts Department, 1966) 
ตัวอย่าง 
เด็กได้สิบขวบนับปี   อ่านกบจบแบบนี้   อุส่าห์อย่าลี้  อย่าหนีไปไกลครู   อาจาริย์เรียกอย่า

ไขหู  
  หมั่นเพียรเรียนรู้   ให้ดูเรื่องใหม่ในกม 

(Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
การให้บวชเป็นเณรเมื่ออายุ 7-10 ปีนั้นก็เพ่ือผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะ เพราะ

จะต้องเล่าเรียนเขียนอ่าน และดูแลกิจการงานในวัดด้วย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเกณฑ์อายุของ
ผู้เรียนในอดีตนั้นก็ตรงกับเกณฑ์ของผู้เรียนในการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน ทีส่้านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส้านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยมีหลักการว่า “เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ว่า  
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...อาศัยอ้านาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการ ส้านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาไว้ว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม และให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบ
การศึกษาชั้นก่อนประถม ศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุก
คน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่
มีผู้สมัครเกินจ้านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือจัดหาที่เรียนให้
เด็กได้เข้าเรียนทุกคน (ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561) 

7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเรียนการสอนที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยยังค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้าน

สติปัญญาและความพร้อมของผู้เรียน เปรียบเสมือนการเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-graded School) 
ของ Goodlad & Robert (1987) และ Gaustad (1992) ที่มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนที่ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่ไม่แบ่งชั้น อันมี
รากฐานความคิดมาจากความส้าคัญ 3 ประการ คือ การศึกษาคือการเจริญงอกงามที่เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องกัน อัตราการเจริญงอกงามของแต่ละคนไม่เท่ากัน และการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนต้องวัด
เต็มตามสมรรถวิสัยของแต่ละคน ซึ่งลักษณะดังกล่าวพิจารณาได้จากวรรณคดีไทย ดังนี้ 
 ตัวอย่าง 

 ๏ครานั้นจึงเจ้าโฉมพลายแก้ว บวชเณรแล้วร่้าเรียนด้วยเพียรหมั่น 
ปัญญาไวว่องคล่องแคล่วครัน  เรียนสิ่งใดได้มั่นไม่ช้าที 
อาจารย์ขยาดฉลาดเฉลียว   เถรเณรออกเกรียวอยู่ที่นี่ 
จะเปรียบเณรแก้วได้นั้นไม่มี  บวชยังไม่ถึงปีก็เจนใจ 
หนังสือสิ้นกระแสทั้งแปลอรรถ  จนสมภารเจ้าวัดไม่บอกได้ 
ลูบหลังลูบหน้าแล้วว่าไป   สิ้นใส้กูแล้วเณรแก้วอา 

(Literature and History, The Fine Arts Department, 2003) 
ตัวอย่าง 

...ใคร ๆ ให้อุส่าห์  เล่า ก กา จ้าไว้นะ  ให้ดีมีมานะ  จ้าได้จะให้ต่อไป...เรียนไยไม่อุ
ส่าห์   แต่ ก กา เปนตาปี  เกียจนักมักหลบลี้  ที่ข้ีคร้านนานรู้เห็น  เขียนพลางเล่นพลางเล่า  
เขียนแต่เช้าเล่าต่อเย็น  เขียนค้างวางไปเล่น  เช่นนี้ไซร้ไม่รู้ธรรม... ถ้าสูท้าดี  กูนั้นรักใคร่  เกิด
มาเปนคน     เอาแต่ใจตน  จะดีที่ไหน  ดูเยี่ยงเอาอย่าง  เขาบ้างเปนไร  อ้ืออึงไปได้  ไม่มี
ความอาย  ตัวเขาเพียงนั้น  รู้จบครบครัน  สาระพรรณ์มากมาย  ฝูงคนระบือ  เลื่องชื่อ
ทั้งหลาย  ตัวเองเปล่าดาย     ความอายไม่มี... แต่เขียนนะโม  มาเปนไหน ๆ  จนถึงสามเดือน  
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เลื่อนเปื้อนเชือนไป  ยากนักเหลือใจ แต่ตัวธายอ  ครั้นข้าเขียนได้  พระคุณท่านใช้  ให้เขียน ก 
ข  จ้าได้จนจบ  ค้ารบถึงฮอ     ให้เขียน กน ต่อ  ไปถึงเกยกาย 

 (Moli, Phra Thep and Amaraphilukkit, Phra, 1970) 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
การอ่านเขียนนั้น ตามหน้าที่ใครหัดเขียนก็เขียนไป ใครหัดอ่านก็อ่านไป ใครเรียนเลข

ก็ท้าไป ใครเรียนขอมก็เรียนไป  แต่การสวดอ่านนั้นอย่าลุกลน จงค่อย ๆ ว่าก้าหนดจดจ้า 
ถ้อยค้าช้า ๆ จ้าได้ดี 

การอ่านเขียนเรียนเหล่านี้ต้องอาศัยมือกับตา ความตั้งใจให้พร้อมกัน ถ้าปากว่าตาเมิน 
มือก็ชี้ตัวหนังสือไม่ถูก ก็จะจ้าตัวหนังสือไม่ได้ หรือจะลุกเดินลุกนั่ง เขียนพลางเล่นพลาง โดย
ไม่ตั้งใจเช่นนี้ ก็จะรู้หนังสือไม่ได้ จึงให้พร้อมองค์ดังนี้ การเขียนมีองค์ 3 ถ้ามือเขียน ตาก็ดู ใจ
สังเกต จ้าไปด้วย การอ่านมีองค์ 4 ถ้าปากอ่าน มือชี้ตัว ตาก็ดู ใจก้าหนดไปด้วย 

(Priyattham Thada (Phae Talalak), Phraya, 1972) 
    ข้อความที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของไทยตั้งแต่อดีตได้ให้
ความส้าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคลและเป็นไปตามหลักจิตวิทยาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ได้บังคับให้ทุกคน
ต้องเรียนอะไรเหมือน ๆ กัน หรือพร้อม ๆ กัน แต่อยู่ที่ว่าใครมีความสามารถมาก สนใจมาก ก็จัดให้
เรียนเต็มตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ของแต่ละคนเป็นเกณฑ์   
 
สรุป 
 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่อดีตนั้น นับเป็นภูมิปัญญาไทยในการจัด
การศึกษา โดยมีการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนเพ่ือชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เรียนเชื่อฟัง เกิดความ
ขยันหมั่นเพียร และใช้ความพยายามในการเรียนให้เต็มความสามารถและก้าลังสติปัญญาของแต่ละ
บุคคล ผู้เรียนจะเรียนโดยการแข่งขันกับตนเอง รางวัลที่ได้เมื่อผู้เรียนเชื่อฟังและตั้งใจเรียนก็คือการที่
ผู้สอนสอนหรือต่อวิชาให้โดยไม่ปิดบัง นับว่าเป็นการเสริมแรงที่ดี ลักษณะของการใช้จิตวิทยาการเรียน
การสอนดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับวิถีชีวิต และครรลองความคิดของคนในสมัยนั้น แต่แม้ว่าวิถีชีวิต
ของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างยังคงหยั่งราก
ลึกอยู่ ดังนั้นหากพิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่ามีวิธีการหลายประการที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียน
การสอนในปัจจุบัน และภูมิปัญญาไทยดังกล่าวข้างต้นนั้นน่าที่จะเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน้ามาพิจารณาเพ่ือปรับใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนสอนสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณค่าและศักยภาพภูมิปัญญาไทย ให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาสากล  ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การก้าหนดวัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมไทย ภายใต้บริบทของวิถีชีวิตสังคมสมัยใหม่อย่างมีความสุข พ่ึงพาตนเอง และพัฒนาสังคมได้ 
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รายการตรวจสอบบทความ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

              ผู้เขียนต้องตรวจสอบต้นฉบบัที่จัดเตรียมให้ครบถ้วนถูกตอ้งตรงตามรายการตรวจสอบบทความ และส่งมาพร้อมกับบทความบทความที่ส่งมาโดยไม่มีใบรายการ
ตรวจสอบบทความหรือมีไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้จะถูกส่งกลับกอ่นการด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น    

  ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมากอ่น 
  ไฟล์ที่ส่งจะต้องท าตามรูปแบบค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบบัเท่านั้น อยู่ใน 
     รูปแบบของไฟล์ Word และใชแ้บบตัวอักษร TH SarabunPSK   
      
บทความวิจยัมีหัวข้อตามที่ก าหนด ดงัน้ี 
   ชื่อเร่ือง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทคัดย่อ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ค าส าคัญ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ความส าคัญของปัญหา 
   โจทยว์ิจัย/ปัญหาวิจยั 
   วัตถุประสงค์วิจัย 
   วิธีด าเนนิการวิจยั 
   ผลการวิจยั 
   อภิปรายผล 
   ข้อเสนอแนะ 
   บรรณานุกรม 
 
บทความวชิาการมีหัวข้อตามที่ก าหนด ดงันี้ 
   ชื่อเร่ือง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทคัดย่อ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ค าส าคัญ  ภาษาไทย 
   บทน า 
   เนื้อหา 
   สรุป 

    บรรณานุกรม 

ความเห็นของนักวิชาการบณัฑิตวิทยาลัย 
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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] ตัวปกต ิ/ Regular Font 
สถานที่ท างาน และ Email / Affiliations & Email 14 [CT] ตัวปกต ิ/ Regular Font 
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [LRJ] ตัวปกต ิ/ Regular Font 
ค าส าคัญ และ Keywords 16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาค าส าคัญ 16 [LRJ] ตัวปกต ิ/ Regular Font 
หัวข้อหลักต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญของปัญหา  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ / Item 

16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 

เนื้อหา / Article 16 [LRJ] ตัวปกต ิ/ Regular Font 
เอกสารอ้างอิง/ References 16 [CT] ตัวหนา / Bold Font 
เนื้อหาเอกสารอ้างอิง 16 [LRJ] ตัวปกต ิ/ 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 
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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) และการเขียนเอกสารอา้งอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสารบัณฑิตศึกษา 
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: Kō̜rani ̄ 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 ̄nphatthana ̄ 
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 ̄nphatthana ̄ 
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 : kha ̄ ( 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 


