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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง 

ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพระดับดี 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 และ 3) ศึกษาความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ด้วยการจับ
สลากจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา ต้าบลคลอง
สอง อ้าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กลุ่มตัวอย่างมาจ้านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า  การจัดกิจกรรมโดยใช้
เกมบัตรค้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้า มีค่า
ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อย
ละ และสถิติทดสอบค่าที และ t-test  
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ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
บัตรค้า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความคงทน
ในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนทันท ีและหลังการเรียนไปแล้วสองสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค้าส้าคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทน  เกมบัตรค้า 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) develop and qualify a computer 

assisted instruction lesson for Thai language subject on diphthongs for grade 3 
students, 2) study the learning achievement after using CAI and word card game activity 
comparing with the defined criteria of 75%, and 3) study the students’ retention on 
diphthongs after using CAI and word card game activity of grade 3 students. The sample 
used in this  research was 25 grade 3 students in Sungaumwittaya School, Khlong Song, 
Khlong Luang, Pathum Thani, whom enrolled in 1/2018 academic year selected by 
using simple random sampling. The research tools included 1) a computer assisted 
instruction lesson for Thai language subject on diphthongs for grade 3 students, 2) a 
word card game activity, and 3) a students’ retention on diphthongs and achievement 
test. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, percentage, t-test 
for one sample, and t – test dependent samples. 

The findings were as follows: 1) the developed computer assisted instruction 
lesson has a good level of quality with a mean score of 4.31 and a standard deviation 
of 0.60, 2) the learning achievement after studying with CAI and word card game activity 
was higher than the specified criteria of 75 percent at the . 0 5  level of the statistical 
significance, and 3) the immediate and the after-two-week students’ retention on 
diphthongs were not different at the statistical significance level of .05. 

 
Keywords 

Computer Assisted Instruction, learning achievement, retention, word card 
game activity 
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ความส้าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และ   มีความรอบรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (Ministry of Education, 2008) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม และทักษะพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นช่วงแรก
ของการศึกษา   ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค้านวณ ทักษะการ
คิดพ้ืนฐานการติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    
 จากที่ผู้วิจัยได้ลงบริการวิชาการ ด้าเนินโครงการและท้ากิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียน
โรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา และได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูผู้สอน
พบว่า ครูผู้สอนยังมีความต้องการสื่อการเรียนการสอนที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช้านาญใน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือน้าไปใช้ในชีวิตจริง จึงมีความ
จ้าเป็นที่ครูผู้สอนต้องปลูกฝัง ทักษะการอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้
นักเรียนเข้าใจความหมายของค้าและข้อความที่อ่าน   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือมาเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
ผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนตาม
ความสามารถของตนเองและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้  (Leadkungkatip, 
2005) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน้าคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือ
เป็นเครื่องมือของครูที่ใช้สอนในเนื้อหาต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
(Teeranatanakul, Kiattikomol, & Yampinij, 2003) สรุปความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอน คือ การน้าคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริม เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
(Muangman, 2001) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนในลักษณะของสื่อประสม น้าเสนอ
ได้ทั้งข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นบทเรียนที่
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สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะที่จะน้ามาเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถน้าไปบูรณาการกับรูปแบบการเรียน
การสอนได้อย่างหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ร่วมกับครูประจ้าชั้นโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า ซึ่งการเล่นเกมท้าให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ สนุกสนาน เป็นแรงจูงใจที่ท้าให้เกิดการเรียนรู้และท้าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับ (Munkham, 2002) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เล่มเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ท้าให้เกิด ความสนุกสนาน ร่าเริง เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ ์ การเรียนรู้กับผู้อ่ืน ซ่ึงผู้วิจัยหวังว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า ท้าให้ผู้สอนได้ใช้เป็น
แนวทางในพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า  ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
บัตรค้า สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือไม ่
 3. ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
บัตรค้าทันที และหลังการเรียนผ่านไปแล้วสองสัปดาห์ มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพในระดับด ี
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรม
โดยใช้เกมบัตรค้า เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 3. เพ่ือศึกษาความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้
เกมบัตรค้า     
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา 
ต้าบลคลองสอง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1/2561 โรงเรียนสังข์อ้่าวิทยา ต้าบลคลองสอง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กลุ่ม
ตัวอย่างมาจ้านวน 25 คน   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 
2.2 การจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า  
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้า เป็น

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจ้านวน 10 ข้อ 
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

3.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พัฒนาตามแนวทางของ (Tiantong, 2002) ได้เสนอขั้นตอนการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 

3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมของหัว
เรื่องท่ีจะน้ามาพัฒนาเป็นบทเรียน ก้าหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน เช่น ระดับชั้น อายุ ความรู้พื้นฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา นับว่ามีความส้าคัญมาก   
ในการที่จะได้มาซึ่งบทเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด  ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มคีวามเหมาะสมและมคีุณภาพ 

3.1.2 การออกแบบ (Design) จากขั้นตอนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบ สื่อ กิจกรรมมา
ด้าเนินการเขียนบทด้าเนินเรื่อง (Story board) ซึ่งเป็นการจัดล้าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา เรื่องราว
ของบทเรียนประกอบด้วยเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นเฟรม ตั้งแต่เฟรมแรกซึ่งเป็นชื่อเรื่องของบทเรียน
จนถึงเฟรมสุดท้าย บทด้าเนินเรื่องจึงประกอบด้วย รูปภาพ ข้อความ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และในขั้นตอนนี้จะรวมถึงการออกแบบหน้าจอ เพ่ือใช้ในการน้าเสนอเนื้อหา และ
ส่วนที่เป็นสิ่งอ้านวยความสะดวกในการใช้งานบทเรียน จากนั้นน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
ต่อไป 

3.1.3 การพัฒนา (Development) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เตรียมองค์ประกอบ ได้แก่ 
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพการ์ตูน ภาพกราฟิกต่าง ๆ เสียง ได้แก่ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เสียง Effect 
หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการพัฒนาบทเรียน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3.1.4 การน้าไปใช้ (Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองใช้บทเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ยังไม่เคยใช้บทเรียนมาก่อน และมีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
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วิธีสุ่มแบบอย่างง่ายจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งชั้นเรียน ซึ่งมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติ เนื่องจากผู้เรียนทุกคนมาจากชั้นเรียนเดียวกัน จ้านวน 20 คน ด้าเนินการเหมือนกับ
การใช้บทเรียนในสภาพจริงทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม   ความคิดเห็น สรุปผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62  ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะน้าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนก่อนที่จะน้าไปใช้งานจริงต่อไป จากนั้นผู้วิจัยได้น้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
และคุณภาพของบทเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนและท้าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน้าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3.1.5 การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนการประเมินผลเป็นการน้าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้วิธีการ
ทางสถิติต่อไป  

3.2 เกมบัตรค้า ผู้วิจัยได้เลือกประเภทเกมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเกมที่ใช้
ประกอบการเรียนรู้โดยก้าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด้าเนินงานไว้ชัดเจน ซึ่งลักษณะประเภท
เกมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท้ากิจกรรมที่จัดไว้ ให้ทุกคนช่วยกันคิด
และเล่มเกม จากนั้นมีการน้าผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา มี
กระบวนการสร้างเกมบัตรค้า ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.2.1 ศึกษาเอกสารต้าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกมประเภทเกมเพ่ือประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวทางของ (Munkham, 2002) ในการสร้างเกมบัตรค้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าแนวทาง
ดังกล่าวมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.2 ศึกษาเอกสารต้าราวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องค้าควบ
กล้้า ผู้วิจัยได้ออกแบบบัตรค้า โดยสร้างบัตรค้า เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  1) บัตรค้าที่ ร เป็นค้าควบกล้้า 2) 
บัตรค้าที่ ล เป็นค้าควบกล้้า และ 3) บัตรค้าที่ ว เป็นค้าควบกล้้า ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้งก้าหนดกติกาและวิธีการเล่น 

3.2.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของเกมบัตรค้า โดยน้าเกมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อเกมแล้วน้าข้อมูลต่าง ๆ ไปปรับปรุงเกมบัตรค้าให้มีคุณภาพ 

3.2.4 ผู้วิจัยน้าเกมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่านเพ่ือท้าการประเมิน
คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า สรุปผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 จากนั้นผู้วิจัยได้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน้าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการสร้างและหา
คุณภาพแบบทดสอบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices Test) ศึกษาการหาคุณภาพของแบบทดสอบ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
ข้อสอบ (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ้านาจจ้าแนก (D) และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
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3.3.2  ผู้วิจัยประสานงานกับครูประจ้าชั้นโรงเรียนตามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือร่วมกัน
ด้าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องค้า
ควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 30 ขอ เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  

3.3.3 น้าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับ
จุดประสงค์ เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ไว้จ้านวน 20 ข้อ (Ritjaroon, 2001)  

3.3.4  น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบกับกลุ่มทดลองที่มี
คุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างและเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 20 คน 

3.3.5 น้าคะแนนที่ไดมาวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย อ้านาจจ้าแนก ของข้อสอบ
เป็นรายข้อ คัดเอาข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .80 และ คาอ้านาจจ้าแนกตั้งแต่ .20 – 1.00 
(Ritjaroon, 2001) โดยคัดเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จ้านวนทั้งหมด 10 ข้อ ค้านวณค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค้านวณโดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.81  

4. ขั้นตอนการด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก่อนการเริ่มด้าเนินการทดลองผู้วิจัยได้ด้าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนโดยมีครูประจ้าชั้น

ร่วมด้วย เพ่ือท้าการชี้แจงวัตถุประสงค์ และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บทเรียนโดยผู้วิจัยอธิบาย
ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงอธิบายปุ่มต่าง ๆ ในบทเรียนเพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจและคุ้นเคย และข้อควรระวังต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองรวมระยะเวลา  4  ชั่วโมง ซึ่ง
มีข้ันตอนในการด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

4.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนลงชื่อผู้ใช้งานโดยพิมพ์ชื่อ และ
นามสกุลจากนั้นให้ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ก่อนที่จะเริ่มเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องค้าควบกล้้า ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องท้าแบบทดสอบก่อน
เรียนให้ครบ 10 ข้อ ก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนเนื้อหาได้ 

4.2 ผู้วิจัยด้าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องค้า
ควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ ค้าท่ี ร เป็นค้าควบกล้้า ค้า
ที่ ล เป็นค้าควบกล้้า และ ค้าท่ี ว เป็นค้าควบกล้้า โดยผู้วิจัยควบคุมชั้นเรียนร่วมกับครูประจ้าชั้น 

4.3 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า อธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า
บอกชื่อเกมให้ผู้เล่นทุกคนรู้ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยให้แบ่งคละกลุ่มกัน เก่ง อ่อน ปานกลาง แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเล่น รวมทั้งกฎกติกา และการตัดสิน มีการสาธิต
ให้ดูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จากนั้นให้นักเรียนเริ่มเล่มเกมบัตรค้า ตามที่ได้เตรียมไว้หลังจาก
จบเกมผู้วิจัยได้น้าผลการเล่นมาสรุปอภิปรายเพ่ือสรุปให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา ให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากข้ึน 

4.4 ทดสอบหลังเรียนให้ผู้เรียนท้าแบบทดสอบหลังจากที่เรียนครบทั้ง 3 หน่วยและ
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม 
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4.5 เมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์ผู้วิจัยให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดระดับ
ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้า ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบเกมบัตรค้า เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
ของคะแนนระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนทันทีและคะแนนสอบหลังเรียนไปแล้วสองสัปดาห์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการด้าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
5.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหา         

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
5.2 วิเคราะห์ หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค้าถาม 

ค่าความยากง่าย ค่าอ้านาจจ้าแนก และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของคูเดอร์ - 
ริชาร์ดสัน KR-20 (Tiantong, 2002) 

5.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบเกมบัตรค้า เทียบ
กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test for one sample นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.4 วิเคราะห์ระดับความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้า ของนักเรียนหลังจากเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบเกมบัตร
ค้า โดยเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนทันทีและคะแนนสอบ
หลังเรียนสองสัปดาห์ (Phutrakul, 2004) ด้วยค่าทางสถิติ t–test (dependent samples) นัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
บรรยายเนื้อหาภายในบทเรียนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่องบทเรียน ค้าแนะน้าการใช้งาน 
เมนูบทเรียน แสดงดังภาพที ่1 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
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 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า 
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญท้าการประเมินคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า 

ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหาและการด้าเนินเรื่อง 4.39 0.58 ดี 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.18 0.75 ดี 
3. ตัวอักษร และสี 4.50 0.63 ดีมาก 
4. แบบทดสอบ 4.22 0.55 ดี 
5. การจัดการบทเรียน 4.26 0.58 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.31 0.60 ดี 
 
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

นักเรียนจ้านวน 25 คน  พบว่า คาเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 โดยคิด
เป็นร้อยละ 78.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงผล     
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอน ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

การท้าแบบทดสอบ 
จ้านวน
ผู้เรียน  X  

μ S.D. t Sig. 

แบบทดสอบหลังเรียน 25 7.82 7.5 0.37 4.22* .000 
 *มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  
 3. ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัด
กิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า พบว่า ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนทันทีและหลังการเรียนไป
แล้ว    สองสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอน ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้า 

 

การท้าแบบทดสอบ 
จ้านวน
ผู้เรียน  

คะแนน
รวม X  S.D. t Sig. ร้อยละ 

แบบทดสอบหลังเรียนวัดครั้งที่ 1  
25 

195.5 7.82 0.37  
.327 

 
.746 

78.20 
แบบทดสอบหลังเรียนวัดครั้งที่ 2 
 (สองสัปดาห์) 

195 7.80 0.35 78.00 

 *มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายและ
เนื้อหาภายในบทเรียนประกอบด้วย ชื่อบทเรียน ค้าแนะน้าการใช้งานปุ่มต่าง ๆ และเมนูบทเรียนผล
การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 ส่งผลมากจากในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมของหัวเรื่องที่จะน้ามาพัฒนาเป็น
บทเรียน ท้าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน ระดับชั้น อายุ ความรู้พื้นฐาน และ
วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีความเหมาะสม 2) การออกแบบ โดยใช้รูปภาพ ข้อความ 
เนื้อหา แบบทดสอบ สื่อ กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เขียนบทด้าเนินเรื่อง เพ่ือจัดล้าดับ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา รวมถึงการออกแบบหน้าจอเพ่ือใช้ในการน้าเสนอบทเรียน และส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ ที่เป็น   สิ่งอ้านวยความสะดวกในการใช้งานบทเรียน 3) การพัฒนา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เตรียม
องค์ประกอบ  ต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพการ์ตูน ภาพกราฟิกต่าง ๆ เสียง ได้แก่ เสียง
บรรยาย เสียงดนตรี  เพ่ือน้าไปพัฒนาบทเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบและ
ทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียน 4) การน้าไปใช้ ผู้วิจัยได้น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ไปใช้เพ่ือเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของบทเรียนและ
ผู้วิจัยได้น้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพของบทเรียน และท้าการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสม 5) การประเมินผล เป็นการน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ดังนั้นการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนอย่างเป็น
ขั้นตอนและมีการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Weerapan, 2017) ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะห ์การออกแบบ 
การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก (X = 4.01, S.D.= 0.65) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
บัตรค้า เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบวา คาเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 
โดยคิดเป็นร้อยละ 78.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
ส่งผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนและหลักการจึงท้าให้
คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับดีและยังส่งผลต่อให้ผู้เรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมบัตรค้าเข้าไปเป็นเทคนิคในการเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และเกิดความสนใจในเนื้อหาที่เรียนได้เป็น
อย่างดีรวมถึงผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก้าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ (Thawai, 2014) ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ้าค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค้าศัพท์ร่วมกับการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ค้าศัพท์ของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค้าศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อน
การฝึกการการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค้าศัพท์ร่วมกับการอ่านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ สอดคล้องกับ (Jaito, 2016) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม
ด้วยเทคนิคช่วยจ้า เรื่อง ชนิดของค้าในภาษาไทย ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหัว
วัง ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบ
เกมด้วยเทคนิคช่วยจ้า เรื่อง ชนิดของค้าในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้จะพบว่าจากการศึกษางานวิจัย การใช้เทคนิคและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
น้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ ดังนั้นการที่
ผู้วิจัยได้น้าเกมบัตรค้ามาบูรณาการร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ (Wajjanakomkul, 2014) ได้ท้า
การวิจัยเรื่อง การสอนโดยใช้เกมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ้านวนนับของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ้านวนนับ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังจากได้รับการสอนโดยใช้เกมสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้เกม 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ (Kanwaratron, 2016) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบฝึกทักษะและรูปแบบเกมการสอน 
เรื่อง การบวกลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอน เรื่อง การบวกลบ หลังเรียน  
(X  = 22.80, S.D. = 2.28) สูงกว่าก่อนเรียน (X  = 15.50, S.D. = 2.5) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
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3. ผลการศึกษาความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยใช้
เกมบัตรค้า การวัดความคงทนในการจ้าใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และจากที่ทดสอบวัดความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังจากที่เรียนไปเป็นระยะเวลา
สองสัปดาห์ พบว่า ความคงทนในการจ้าค้าควบกล้้าหลังเรียนทันทีและหลังการเรียนไปแล้วสอง
สัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกสิ่งเดิมซ้้า ๆ ทั้งจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองฝึกได้
หลาย ๆ รอบ และกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรค้าก็เสริมท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่น
เองท้าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูงจงึท้าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Thawai, 2014) ท้าการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนในการจ้าค้าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค้าศัพท์ร่วมกับการ
อ่าน ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการจ้าความหมายค้าศัพท์ หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรม
เพ่ิมพูนค้าศัพท์ร่วมกับการอ่านทันทีและหลังการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับ (Waimitra & Chamnankit, 2012) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เส้นขนาน ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้ 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้สอนต้องชี้แจงขั้นตอนการใช้
งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างละเอียด รวมถึงการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตร
ค้า ผู้สอนต้องชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่นให้ชัดเจน รวมถึงผู้สอนควรจัดสถานที่ของการเล่น
เกมให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่นเกมด้วย 

2. การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ผู้สอนอาจก้าหนดระยะเวลาให้นานออกไปได้อีก 
อาจจะเป็นสามถึงสี่สัปดาห์ เพ่ือเป็นการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  เช่น 
การศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาความแตกต่างความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
ชายและหญิง เป็นต้น 
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matthayommasưksā pi ̄ thī nưng ro ̄ngrīan ba ̄n hu ̄a wang [The development of 
computer–assisted instruction game lesson with memory enhancement 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

13 

techniques on the topic of thai parts of speech for matthayomsuksa1 
students at banhuawang school]. Veridian E-Journal, Silpakorn University 
(Humanities, Social Sciences, and Arts). 9(1), 679. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้

การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นครูคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการสอน
แบบเปิด จ านวน 1 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวงกลมและทรงกลม โดยบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู บันทึกการสะท้อน
ผลการเรียนรู้ บันทึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสัมภาษณ์ครู วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยพบว่า ครูคณิตศาสตร์มีการประเมินอยู่ในระดับผู้ฝึกหัด ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ (1) ครูเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ (2) ครูเปรียบเทียบแนวคิดของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (3) ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการ
แก้ปัญหาของนักเรียน (4) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบาย แสดงเหตุผล เปรียบเทียบแนวคิด และ
สรุปแนวคิด (5) ครูอดทนรอเพ่ือให้นักเรียนตอบสนองต่อค าถาม (6) ครูถามค าถามที่เหมาะสม
ต่อเนื่องจากค าถามของนักเรียน ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง ตรวจสอบการคิดของ
ตนเอง แต่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน (7) ครูสังเกตได้ว่านักเรียนแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (8) ครูรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกของนักเรียน (9) ครูปรับ
การสอนเพียงเล็กน้อยโดยใช้หลักฐานจากการประเมินในชั้นเรียน หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียนที่
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เกิดขึ้นมีบางส่วน (10) ครูน าแนวคิดในหลักฐานการเรียนรู้มาใช้เพ่ือแสดงความเข้าใจของนักเรียนบาง
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ 
 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาชั้นเรียน วิธีการแบบเปิด 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was the teachers’ use of formative assessment in 

the context of lesson study and open approach. The target group of this research study 
consisted of one mathematics teacher. And twenty eight 4th graders. Data were 
collected on circle and sphere learning unit, gathered by teacher behavior form, 
teacher self-reflection, lesson plan, and teacher interview. The data were qualitatively 
analyzed of formative assessment. 

Research revealed that the teacher performed in practitioner level as follows: 
(1) indicated learning objectives in the lesson plan, (2) compared emerged students’ 
ideas with prescribed learning objectives, (3) used questions to encourage students’ 
problem solving, (4) gave a chance to students to explain and reason their ideas, 
provided opportunity for students to compare and summarize ideas,  (5) waited for 
students’ answering, (6) asked suitable and follow up questions, encouraged students 
to do self-assessment and check their own thinking, but not obviously on students’ 
learning adjustment, (7) noticed on active behavior of learning of students, (8) recognized 
on students’ feeling, (9) slightly adjusted her own teaching from evidence of assessment 
in classroom, evidence of students’ learning, (10) used evidence of learning to indicate 
students’ understanding which was in line with objective of leaning.   
 
Keywords 
 Teacher’ use of Formative Assessment, Lesson Study, Open Approach  
 
ความส าคัญของปัญหา 

การประเมินเป็นสิ่ งส าคัญในกระบวนการของการศึกษา ( Centre for Educational 
Research and Innovation: CERI, 2008) Bureau of Academic Affairs and Educational Standards 
(2011) ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่าควรค านึงถึง
จุดมุ่งหมายสองประการ คือ ประการแรกเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ประการที่สองเพ่ือวัดและประเมินผลเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียน การประเมินที่พบในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะเป็นการประเมินรวม (Summative 
Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินที่ใช้วัดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้หลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือให้
มั่นใจว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ (Centre for Educational Research 
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and Innovation: CERI, 2008) การประเมินลักษณะดังกล่าวเป็นการประเมินเพ่ือควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การเรียนการสอนมากกว่าจะเป็นการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การ
เรียนการสอน ในขณะที่ทิศทางของการประเมินในปัจจุบันได้มองว่าการประเมินเพ่ือวัดหรือตัดสินการ
เรียนรู้ของนักเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ และมองว่าการประเมินควรท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่
สามารถอธิบายถึงระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ณ ขณะนั้นได้  และควรเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนว่า
จะสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรในครั้งต่อไป (Stiggins, 2006)   

การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินที่มีการปรับการสอนในส่วนที่จ าเป็นในขณะที่
ยังมีการเรียนเกิดขึ้นด้วย การประเมินลักษณะนี้เป็นแนวทางการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพของการ
เรียนการสอน (Leahy, 2005) การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (Formative 
Assessment) ถือเป็นการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Wiliam, 2003) ซึ่งเมื่อครูใช้การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขณะสอนจะท าให้นักเรียนรู้สึกได้ว่าครูต้องการรู้ว่านักเรียนคิดอะไรและ
คิดอย่างไร มากกว่าที่จะรู้สึกว่าครูเพียงแต่ตัดสินถูกผิด ท าให้นักเรียนอยากคิดด้วยตนเองและอยาก
แบ่งปันความเข้าใจของตนเองกับผู้อ่ืน (Brookhart, Moss and Long, 2008) เมื่อเปรียบเทียบกับ
การประเมินรวม การประเมินรวมจะเป็นการเก็บหลักฐานเพ่ือตัดสินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในขณะที่
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาระบุสิ่งที่
นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนและให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเพ่ือให้สามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองได้ (Cauley and McMillan, 2010) เมื่อกล่าวถึงการประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อาจไม่สามารถแยกออกจากการสอนได้ นั่นคือเส้นแบ่งระหว่างการประเมิน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการสอนจะไม่มีความชัดเจน จนอาจกล่าวได้ว่าการท าการ
ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นการปฏิบัติการสอนนั่นเอง (Leahy, 2005)  

ดังที่กล่าวข้างต้น การปฏิบัติการสอนและการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจ
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ครูการ
ประเมินไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังท าให้
นักเรียนและครูสามารถมองเห็นแนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและ ยัง
สะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูด้วย (Tachibana, 2007) นั่นหมายความว่าการ
เรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของนักเรียนเท่านั้น แต่ในระหว่างการสอนนั้นครูเองก็ควรจะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วย 
ขั้นตอนแรกในการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ ครูจะต้องก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนให้ชัดเจน ซึ่งการประเมินแบบใดก็ตามต้องมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้
เกิดชัดเจนก่อน แต่การประเมินในชั้นเรียนนั้น การที่ครูมีเป้าหมายในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ชัดเจนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ครูยังจ าเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรู้ของนักเรียน
และข้อผิดพลาดของนักเรียนที่อาจเกิดขึ้นในการไปให้ถึงเป้าหมายการเรียนรู้นั้น ๆ ความรู้เช่นนี้ของ
ครูเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เนื่องจากการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการค้นหาหลักฐาน
เพ่ือแสดงว่านักเรียนอยู่ตรงต าแหน่งใดของเป้าหมายการเรียนรู้ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเรียนรู้และข้อผิดพลาดของนักเรียนเพ่ือให้สามารถตีความผลงานของนักเรียนให้ได้ (Moss 
and Brookhart, 2009) หรืออาจกล่าวได้ว่าครูควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดของนักเรียนเพ่ือช่วยให้
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นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้โดยอาศัยการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นั่นเอง จากที่กล่าวถึงข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยอาศัยความรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีคิดหรือวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นส่วนส าคัญ หากครูสามารถพัฒนาทักษะการสังเกต การท าความเข้าใจ และการจัดการ
กับวิธีคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากนี้ Eddy and Harrell (2012) กล่าวว่า การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้ ครูน าข้อมูลการสะท้อนผลมาปรับปรุงการ
สอน โดยที่ผู้สังเกตชั้นเรียนใช้การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นข้อมูลเพ่ือให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการสอนของครู ซึ่งจุดเน้นของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ก าหนดลักษณะของข้อมูลย้อนกลับและการปรับการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากกรอบการวิจัยของ Eddy and Harrell (2012) เป็นกรอบการประเมิน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนอเมริกา และมีตัวชี้วัด
และรายละเอียดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนไทย การวิจัยครั้งนี้ปรับ
มาใช้กรอบการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ Thinwiangthong, et al. (2017) โดย
ใช้รายละเอียดของตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่ง สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการสอนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ซึ่งการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนของไทย  
 การสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) เป็นปัญหาชนิดหนึ่งที่มีแนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย ซึ่งการพิจารณาค าตอบของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูก
ผิดของค าตอบ แต่พิจารณาถึงเหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด การสอนที่เน้นการใช้
ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของนักเรียนได้
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการ 
บูรณาการเนื้อหาหลาย ๆ เรื่อง เข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหาโดยการเน้น
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่นอกจากนี้สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอากระบวนการ
คิดของนักเรียนออกมา ท าให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาด้านการให้เหตุผลของนักเรียนได้ (Inprasitha, 2004) ลักษณะการสอนที่กล่าวมาข้างต้น คือ
วิธีการแบบเปิดซึ่ง Nohda (2000) ได้เสนอแนวคิดเชิงการสอนตามวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
ไว้ว่าครูเริ่มต้นการสอนโดยการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดต่อนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มส ารวจหรือสืบเสาะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งการอภิปรายในกลุ่มจากนั้นจึงให้มีการ
อภิปรายทั้งชั้น และครูสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (Inprasitha, 2011) 
ในวิธีการแบบเปิดมีสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ การประเมินกิจกรรมของนักเรียน เนื่องจากเป้าหมายของ
วิธีการแบบเปิดไม่ใช่เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือส่งเสริมแนวทาง
ในการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งครูประเมินจากความหลากหลายของแนวคิดหรือ
กระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน (Inprasitha, 2009) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมหรือพัฒนาการคิดของนักเรียนได้นั้น ครูต้องใช้วิธีการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการ
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ปรับเปลี่ยนการสอนและการเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางที่จะบรรลุผลลัพธ์ของการสอนที่คาดหวัง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิดเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้เป็นครูประจ าการผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน 
โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา จังหวัดปทุมธานี ครูผู้สอนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด และมีประสบการณ์เข้าร่วมเรียนรู้การประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 
ปี และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 28 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ได้เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการสอนแบบเปิด 

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องวงกลมและทรงกลม ซึ่งเนื้อหาเรื่อง
วงกลมและทรงกลม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า วงกลมเกิดจากจุดหลายจุดที่
ห่างจากจุด ๆ หนึ่งเป็นระยะท่ีเท่ากัน  
 2) การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวมจ านวน 6 คน โดยที่ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประชุม
ร่วมกัน เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ของครูกลุ่มเป้าหมาย จากหน่วยการเรียนรู้ เรื่องวงกลม และทรง
กลม จ านวน 6 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้วิจัยท าหน้าที่บันทึกการสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่เน้นครูเป็นหลัก ดังนี้ เป้าหมายการ
เรียนรู้ คุณภาพของค าถาม ธรรมชาติการตั้งค าถาม การประเมินตนเอง การสังเกตจิตพิสัยของ
นักเรียน การปรับการสอน หลักฐานการเรียนรู้ 
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 1 - 4 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับการสื่อสาร 
วิธีการคิด และแนวคิดของนักเรียนกลุ่มท่ี 1 ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
 ผู้ช่วยวิจัย คนที่ 5 ท าหน้าที่บันทึกวีดีทัศน์ และบันทึกเทปเสียง เกี่ยวกับบทบาทการสอนของครู 
และพฤติกรรมการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้แก่ 1) แบบบันทึกภาคสนาม (แบบบันทึก
พฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกการสะท้อนการเรียนรู้ และแบบบันทึกการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้) ตามกรอบวิธีการแบบเปิดและองค์ประกอบของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครู ที่มีการปรับตัวชี้วัดและรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทชั้นเรียนที่ใช้การศึกษา
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ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสัมภาษณ์ครูตามกรอบ
วิธีการแบบเปิดและองค์ประกอบของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ที่มีการ
ปรับตัวชี้วัดและรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
และผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วงกลม และทรงกลม ส าหรับ
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 ชั่วโมง 4) กล้องบันทึกวีดีทัศน์ และ 5) กล้องบันทึกภาพนิ่ง  

3) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง (2560) โดยวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีตาม
ตัวชี้วัดของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดังนี้    
 
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและรายละเอียดของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้

การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
 

องค์ประกอบ ระดับมือใหม่ 
(Novice) 

ระดับผู้ฝึกหัด 
(Apprentice) 

ระดับผู้ปฏิบัต ิ
(Practitioner) 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
(Master) 

1) เป้าหมายการ
เรียนรู ้

ครูไมไ่ดเ้ขียน
เป้าหมายการเรียนรู้
ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หรือ
เขียนเป้าหมายการ
เรียนรูไ้ว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่
ไม่ได้น ามา
ด าเนินการระหว่าง
การเรยีนการสอน 

1) ครูเขียน
เป้าหมายการเรียนรู้
ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2) ครูเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียน
ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน
กับเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

1) ครูเขียน
เป้าหมายการเรียนรู้
ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2) ครูเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียน
ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน
กับเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว ้
3) ครูน านักเรียน
อภิปรายและสรุป
เชื่อมโยงแนวคิดจน
บรรลเุป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

1) ครูเขียนเป้าหมาย
การเรยีนรู้ไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2) ครูเปรียบเทียบ
แนวคิดของนักเรียนท่ี
เกิดขึ้นในช้ันเรียนกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว ้
3) ครูน านักเรียน
อภิปรายและสรุป
เช่ือมโยงแนวคิดจนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 
4) นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้
เรียนรูต้รงกับเป้าหมาย
การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว ้

2) คุณภาพของ
ค าถาม 

ครูไมไ่ด้ใช้ค าถามที่
มีประสิทธิภาพใน
ระหว่างการเรียน
การสอน 

ครูใช้ค าถาม
หลากหลายเพื่อ 
1) ตรวจสอบความรู้
เดิม/ความเข้าใจ
ของนักเรียน 

ครูใช้ค าถาม
หลากหลายเพื่อ 
1) ตรวจสอบความรู้
เดิม/ความเข้าใจ
ของนักเรียน 

ครูใช้ค าถามที่
หลากหลายระดับอย่าง
เหมาะสมเพื่อ 
1) ตรวจสอบความรู้
เดิม/ความเข้าใจของ
นักเรียน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

21 

ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 
องค์ประกอบ ระดับมือใหม ่

(Novice) 
ระดับผู้ฝึกหัด 
(Apprentice) 

ระดับผู้ปฏิบัต ิ
(Practitioner) 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
(Master) 

  2) กระตุ้นการคดิ
แก้ปัญหาของ
นักเรียน 

2) กระตุ้นการคดิ
แก้ปัญหาของ
นักเรียน 
3) เปิดโอกาสให้
นักเรียนอธิบาย/
แสดงเหตุผล/
เปรียบเทยีบ
แนวคิด/สรุปแนวคิด 

2) กระตุ้นการคดิ
แก้ปัญหาของนักเรียน 
3) เปิดโอกาสให้
นักเรียนอธิบาย/แสดง
เหตุผล/เปรยีบเทียบ
แนวคิด/สรุปแนวคิด 
4) ท้าทายให้นักเรียน
คิดสร้างสรรค์/เกิด
ปัญหาใหม ่

3) ธรรมชาติ
ของการตั้ง
ค าถาม 

1) ครไูม่อดทนรอ
เพื่อให้นักเรียน
ตอบสนองต่อ
ค าถาม 
2) ครไูม่ถาม
ค าถามที่เหมาะสม
ต่อเนื่องจาก
ค าตอบของ
นักเรียนเพื่อ
วินิจฉัยปัญหาการ
เรียนรู้และเสริม
ต่อการเรียนรู ้

1) ครูอดทนรอ
เพื่อให้นักเรียน
ตอบสนองต่อค าถาม 
2) ครูถามค าถามที่
เหมาะสมต่อเนื่อง
จากค าตอบของ
นักเรียนเพื่อวินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้
และเสรมิต่อการ
เรียนรู ้

1) ครูอดทนรอ
เพื่อให้นักเรียน
ตอบสนองต่อค าถาม
อย่างสม่ าเสมอ 
2) ครูถามค าถามที่
เหมาะสมต่อเนื่อง
จากค าตอบของ
นักเรียนเพื่อวินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้
และเสรมิต่อการ
เรียนรู ้

1) ครูอดทนรอเพื่อให้
นักเรียนตอบสนองต่อ
ค าถามอย่างสม่ าเสมอ 
2) ครูถามค าถามที่
เหมาะสมต่อเนื่องจาก
ค าตอบของนักเรียน
เพื่อวินิจฉัยปัญหาการ
เรียนรู้และเสริมต่อ
การเรยีนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 

4) การประเมิน
ตนเอง 
 
 

ครูไมไ่ด้บอกหรือ
กระตุ้นให้นักเรียน
มีการประเมิน
ตนเอง หรือ
ตรวจสอบการคิด
ของตนเอง 

ครูบอกหรือกระตุ้น
ให้นักเรียนมีการ
ประเมินตนเอง 
ตรวจสอบการคิด
ของตนเอง แต่ไม่
ชัดเจนว่าเกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ครูบอกหรือกระตุ้น
ให้นักเรียนมีการ
ประเมินตนเอง 
ตรวจสอบการคิด
ของตนเอง และ
ปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนมีการประเมิน
ตนเอง ตรวจสอบการ
คิดของตนเอง และ
ปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ โดยครไูม่
ต้องบอกหรือกระตุ้น 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 
องค์ประกอบ ระดับมือใหม่ 

(Novice) 
ระดับผู้ฝึกหัด 
(Apprentice) 

ระดับผู้ปฏิบัต ิ
(Practitioner) 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
(Master) 

5) การสังเกตจิต
พิสัยของ
นักเรียน 

1) นักเรียนไม่แสดง
พฤติกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (ตอบ
ค าถามอย่างมี
ความหมาย คดิ
ไตรต่รอง มีความ
มั่นใจ) 
2) ครไูม่รับรู้
อารมณ/์ความรู้สึก
ของนักเรียน 

1) นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (ตอบ
ค าถามอย่างมี
ความหมาย คดิ
ไตรต่รอง มีความ
มั่นใจ) 
2) ครูรับรู้อารมณ/์
ความรูส้ึกของ
นักเรียน 

1) นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (ตอบ
ค าถามอย่างมี
ความหมาย คดิ
ไตรต่รอง มีความ
มั่นใจ) 
2) ครูรับรู้อารมณ/์
ความรูส้ึกของ
นักเรียน 
3) ครูปรบัการสอน
ให้เกิดความสมดลุ
ระหว่างเนื้อหาและ
อารมณ/์ความรู้สึก
ของนักเรียน 

1) นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น 
(ตอบค าถามอย่างมี
ความหมาย คดิ
ไตรต่รอง มีความ
มั่นใจ) อย่างสม่ าเสมอ 
2) ครูรับรู้อารมณ/์
ความรูส้ึกของนักเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 
3) ครูปรบัการสอนให้
เกิดความสมดลุ
ระหว่างเนื้อหาและ
อารมณ/์ความรู้สึก
ของนักเรียน 
4) ครูให้โอกาส
นักเรียนที่มีแนวคิดที่
แตกต่าง/แปลก/ไม่ตรง
กับที่คาดการณ์ไว้ได้
แสดงความคิดเห็นหรือ
น าเสนอในช้ันเรียน 

6) การปรับการ
สอน 

1) ครไูม่มีการปรับ
การสอนโดยใช้
หลักฐานจากการ
ประเมินในช้ันเรียน
2) ครไูม่ตอบสนอง
ต่อนักเรียนในเวลา
ที่เหมาะสม 

1) ครูปรบัการสอน
เพียงเล็กน้อยโดยใช้
หลักฐานจากการ
ประเมินในช้ันเรียน
2) ครูตอบสนองต่อ
นักเรียนในเวลาที่
เหมาะสม 

1) ครูปรบัการสอน
อย่างเหมาะสมโดย
ใช้หลักฐานจากการ
ประเมินในช้ันเรียน
2) ครูตอบสนองต่อ
นักเรียนในเวลาที่
เหมาะสม 

1) ครูปรบัการสอน
อย่างเหมาะสมโดยใช้
หลักฐานจากการ
ประเมินในช้ันเรียน2) 
ครูตอบสนองต่อ
นักเรียนในเวลาที่ 
เหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

23 

ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบ ระดับมือใหม ่
(Novice) 

ระดับผู้ฝึกหัด 
(Apprentice) 

ระดับผู้ปฏิบัต ิ
(Practitioner) 

ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
(Master) 

   3) ครูใช้เวลาในการ
ปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียน (เดีย่ว คู่
กลุ่ม รวมทั้งช้ัน) 
อย่างเหมาะสม 

3) ครูใช้เวลาในการ
ปฏิสัมพันธ์กัน
นักเรียน (เดีย่ว คู่ 
กลุ่ม รวมทั้งช้ัน) อย่าง
เหมาะสม สม่ าเสมอ 
4) ครูใช้กระบวนการ
กลุ่มที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของบทเรยีน 

7) หลักฐานการ
เรียนรู ้

1) มีหลักฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียน
เพียงเล็กน้อย (0-
24%) เช่น งาน
เขียนเกี่ยวกับ
วิธีการแก้ปัญหา
สรุปสิ่งที่ได ้
เรียนรู้ สรุปความ
เข้าใจ สิ่งประดิษฐ์ 
เป็นต้น 
2) น าแนวคิดใน
หลักฐานการเรียนรู้
มาใช้เพื่อแสดง
ความเข้าใจของ
นักเรียน โดยไม่
สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู ้

1) มีหลักฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียน
บางส่วน (25-49%) 
เช่น งานเขียน
เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา สรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ สรุป 
ความเข้าใจ 
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
2) น าแนวคิดใน
หลักฐานการเรียนรู้
มาใช้เพื่อแสดง
ความเข้าใจของ
นักเรียนบางแนวคิด
เท่านั้นท่ีสอดคล้อง
กับเป้าหมายการ
เรียนรู ้

1) มีหลักฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียน
จ านวนมาก (50-
74%) เช่น งานเขียน
เกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา สรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ สรุป 
ความเข้าใจ 
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
2) น าแนวคิดใน
หลักฐานการเรียนรู้
ทุกแนวคิดมาใช้เพื่อ
แสดงความเขา้ใจ
ของนักเรียน และ
น าไปสู่การสรุปโดย
เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการเรียนรู ้

1) มีหลักฐานการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุก
คนหรือเกือบทุกคน 
(75-100%) เช่น งาน
เขียนเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา สรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ สรุป ความ
เข้าใจ สิ่งประดิษฐ์ 
เป็นต้น 
2) น าแนวคิดใน
หลักฐานการเรียนรู้
ทุกแนวคิดมาใช้เพื่อ
แสดงความเขา้ใจของ
นักเรียน น าไปสู่การ
สรุปโดยเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการเรียนรู ้
และนักเรยีนเขียนสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรูส้อดคล้อง
กับเปา้หมายการเรยีนรู ้

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
โดยใช้การบรรยายเชิงการวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิดของ Thinwiangthong, et al. (2017) พบว่า 
ครูมีการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับผู้ฝึกหัด จากการพิจารณาระดับของ
การประเมินที่จ าแนกเป็น 4 ระดับ โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการสอนโดยผู้วิจัย ผู้ช่วย
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วิจัย และครูผู้สอน ทั้งนี้บทความได้แสดงตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในองค์ประกอบที่ 1-7 ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบและระดับของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

 

องค์ประกอบและระดับของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูแต่ละแผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
วงกลมและทรงกลม 

1) เป้าหมายการเรียนรู้ N  
A   
P  
M  

2) คุณภาพของค าถาม N  
A  
P  
M  

3) ธรรมชาติของการตั้งค าถาม N  
A  
P  
M  

4) การประเมินตนเอง N  
A  
P  
M  

5) การสังเกตจิตพิสัยของนักเรียน N  
A  
P  
M  

6) การปรับการสอน N  
A  
P   
M  

7) หลักฐานการเรียนรู้ N  
A  
P  
M  

หมายเหตุ: ระดับมือใหม่ (Novice: N) ระดับผู้ฝึกหัด (Apprentice: A) ระดับผู้ปฏิบัติ (Practitioner: P)  
ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Master: M) 
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จากตารางที่ 2 ระดับของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด จ าแนกตามองค์ประกอบดังนี้ 1) เป้าหมายการเรียนรู้การ
ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด 2) คุณภาพของค าถามการ
ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ปฏิบัติ 3) ธรรมชาติของการตั้งค าถาม 
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด 4) การประเมินตนเอง การ
ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด  5) การสังเกตจิตพิสัยของ 
นักเรียน การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด  6) การปรับการ
สอน การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด  7) หลักฐานการ
เรียนรู้ การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด ดังนั้นการวิเคราะห์
ตามองค์ประกอบโดยรวมการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอยู่ใน ระดับผู้ฝึกหัด 
และจากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการ
ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

1) เป้าหมายการเรียนรู้ ช่วงวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวงกลมว่าเกิดจากจุดหลายจุดที่
ห่างจากจุด ๆ หนึ่งเป็นระยะที่เท่ากัน ช่วงระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเปรียบเทียบแนวคิด
ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยครูน าแนวคิดของนักเรียนจาก
การวางต าแหน่งการยืนเพ่ือโยนห่วงในกระดานแม่เหล็กเป็นการยืนแบบวงกลมมาอภิปรายเกี่ยวกับ
การเกิดของวงกลม 

2) คุณภาพของค าถาม ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน โดยครูถามว่า 
“นักเรียนจะยืนอย่างไร เพ่ือให้การโยนห่วงไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบ” ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนอธิบายเหตุผล และเปรียบเทียบแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยครูให้นักเรียนน าเสนอผลงาน
พร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับต าแหน่งการยืนเพื่อโยนห่วงในกระดานแม่เหล็กเป็นการยืนแบบวงกลม  

3) ธรรมชาติของการตั้งค าถาม ครูไม่ได้รอเวลาที่เหมาะสมและตั้งค าถามไม่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างการเรียนรู้ ดังนี้ 

- ครูรอเวลาเพียง 5 วินาที เพ่ืออดทนรอให้นักเรียนตอบสนองต่อค าถาม 
- ครูถามค าถามที่เหมาะสมต่อเนื่องจากค าตอบของนักเรียนเพ่ือวินิจฉัยปัญหาการ

เรียนรู้และเสริมต่อการเรียนรู้ 
 4) การประเมินตนเอง ครูใช้เครื่องมือประเมินตนเองแต่ไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวกับการปรับปรุง
การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 

- ครูริเริ่มการประเมินตนเอง โดยที่ครูกระตุ้นนักเรียนให้ประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระหว่างการเรียนการสอน แต่ไม่ได้จัดระบบ และไม่ได้ใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน 

- เครื่องมือการประเมินตนเองไม่ได้ถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจน 
- การแสดงออกของนักเรียนไม่มั่นใจในวิธีการประเมินการเรียนรู้ของตนเองจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  
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 5) การสังเกตจิตพิสัยของนักเรียน ครูแสดงให้เห็นว่ารับรู้อย่างจ ากัดต่อจิตพิสัยของนักเรียน 
สิ่งที่เน้นคือการสอนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
  - นักเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น มีการตอบสนองบ้าง 

 - ครูแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการรับรู้ความรู้สึก ภาษาท่าทาง การแสดงสีหน้า 
และตอบสนองต่อนักเรียนบางคน 

- จุดเน้นของครู คือ การสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาเป็นหลัก และครูวัดจิตพิสัยของ
นักเรียนบางคน 

 - ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากครู 
 6) การปรับการสอน ครูปรับการสอนเพียงเล็กน้อยโดยใช้หลักฐานจากการประเมิน ดังนี้ 

- ยุทธวิธีการสอน ครูปรับการสอนหนึ่งหรือสองครั้งในระหว่างการเรียนการสอน 
การปรับการสอนไม่ค่อยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้ระหว่างการสอน  
  - จังหวะเวลาในการสอน ครูใช้การแก้ไขท่ีเหมาะสมกับเวลา 

- กลุ่มเป้าหมายในการสอน บางครั้งใช้กลุ่มเป้าหมายในการสอนที่เหมาะสมในการ
ปรับการสอน เช่น รายบุคคล คู่ กลุ่ม และท้ังชั้น 

- ยุทธวิธีการจัดกลุ่ม จัดกลุ่มการท างานของนักเรียนในชั้น  
7) หลักฐานการเรียนรู้ ครูมีหลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียนบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 25–49 

ของนักเรียนทั้งหมด หลักฐานการเรียนรู้ ได้แก่ งานเขียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
สรุปความเข้าใจ สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น และครูน าแนวคิดในหลักฐานการเรียนรู้มาใช้เพ่ือแสดงความ
เข้าใจของนักเรียนบางแนวคิดเท่านั้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  

 

 
 
ภาพที ่1 ผลงานของนักเรียน เรื่องวงกลม กิจกรรมการโยนห่วง 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์โดย
ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด พบว่าครูมีการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติ คือ คุณภาพของค าถาม และอีก 6 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับ 
ผู้ฝึกหัด คือ เป้าหมายการเรียนรู้ ธรรมชาติของการตั้งค าถาม การประเมินตนเอง การสังเกตจิตพิสัย
ของนักเรียน การปรับการสอน และหลักฐานการเรียนรู้ ดังนั้นการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์จึงจัดอยู่ในระดับผู้ฝึกหัด โดยที่ครูเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ ใน
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ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

27 

แผนการจัดการเรียนรู้ ครูเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกับเป้าหมายการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการแก้ปัญหาของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบาย แสดง
เหตุผล เปรียบเทียบแนวคิด และสรุปแนวคิด ครูอดทนรอเพ่ือให้นักเรียนตอบสนองต่อค าถาม ถาม
ค าถามที่เหมาะสมต่อเนื่องจากค าถามของนักเรียน ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง 
ตรวจสอบการคิดของตนเอง แต่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนครูสังเกตได้ว่า
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ครูรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกของนักเรียน ครู
ปรับการสอนเพียงเล็กน้อยโดยใช้หลักฐานจากการประเมินในชั้นเรียน หลักฐาน การเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เกิดขึ้นมีบางส่วน ครูน าแนวคิดในหลักฐานการเรียนรู้มาใช้เพ่ือแสดงความเข้าใจของ
นักเรียนบางแนวคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ครั้ งนี้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และอธิบาย แสดงเหตุผลของแนวคิดตนเอง ความรู้สึกในการ
เรียนคณิตศาสตร์เหมือนกับได้เล่น และแข่งขันระหว่างเรียน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับที่ 
Moss and Brookhart (2009) กล่าวว่า การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูต้องมี
เป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ครูต้องรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนและข้อผิดพลาดของนักเรียนที่อาจเกิดขึ้นในการไปให้ถึงเป้าหมายการเรียนรู้นั้น ๆ ความรู้
เช่นนี้ของครูเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เนื่องจากการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการค้นหา
หลักฐานเพ่ือแสดงว่านักเรียนอยู่ตรงต าแหน่งใดของเป้าหมายการเรียนรู้ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้และข้อผิดพลาดของนักเรียนเพ่ือให้สามารถตีความผลงานของ
นักเรียนให้ได้ นอกจากนี้ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (Inprasitha, 2018) กล่าวว่า การวิเคราะห์ว่าแนวคิด
ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรพิจารณาจากการน าเสนอ
จุดประสงค์การเรียนรู้ การน าเสนอสถานการณ์ปัญหา การน าเสนอแนวคิดของนักเรียน ที่คาดการณ์
ไว้การน าเสนอแนวคิดของนักเรียนที่สังเกตไว้ ซึ่งประเด็นส าคัญของการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ ครูสามารถน าข้อมูลการสะท้อนผลมาปรับปรุงการสอน โดยที่ผู้สังเกตชั้นเรียนใช้การประเมิน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรู้เพ่ือแนวทางปรับการสอนในครั้ง
ถัดไป ซึ่งจุดเน้นของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่ก าหนดลักษณะของข้อมูลย้อนกลับและการปรับการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งการวิจัยครั้ง
ถัดไปควรน าตัวชี้วัดของการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ประเมินระหว่างเรียนของครูและนักเรียน จ าเป็นต้องท าความเข้าใจรายละเอียดของการศึกษา  ชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด และควรระมัดระวังว่ากรอบนี้ไม่ใช่เพ่ือการตัดสินคะแนนหรือระดับ
ความสามารถของครูและนักเรียน แต่เป้าหมายส าคัญของการใช้กรอบนี้เพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ส านักงานการ
อุดมศึกษา ประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร  
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยข้อค าถาม
ทุกข้อในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50  เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จ
แล้วผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตาม
ลักษณะองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะการคิด

Received:   January 23, 2019 
Revised:    March 11, 2019 
Accepted:  March 14, 2019 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

31 

เชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ คือ ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่
กับงาน มีปัญหาในการจดจ าและประมวลผลข้อมูล ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้ไม่ดี รวมทั้งขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
 ทักษะการคิดเชิงบริหาร เด็กปฐมวัย ภาวะสมาธิสั้น 
 

ABSTRACT 
 This qualitative research purposed to study on characteristics of executive 
functions of preschool children with ADHD symptoms. The informants were 6 people who 
were experts in the aforementioned field selected by a purposive sampling approach. In-
depth interviews were used to collect data. This data was analyzed with content analysis. It 
was found that the characteristics of the executive functions of preschool children with 
ADHD Symptoms comprised of 5 aspects which are inhibit, working memory, cognitive 
flexibility/ shift, emotional control, and plan and organize. In Summary, this finding will be 
useful to enhance the executive functions of preschool children with ADHD symptoms with 
effectiveness. 
 
Keywords 
 Executive Functions Preschool Children ADHD Symptoms 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะสมาธิสั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดของกรม
สุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบอัตราความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กไทยถึงร้อยละ 8.1 ซึ่งมากกว่า
อุบัติการณ์ของโรคสมาธิสั้นที่พบในเด็กท่ัวโลกประมาณร้อยละ 5.29 จึงสามารถประมาณการได้ว่า ใน
ประเทศไทยมีเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิสั้นอยู่ประมาณ 1 ล้านคน (Visanuyothin, et al., 2013) โรคสมาธิ
สั้นจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่งในเด็กไทย (Ketumarn, et al., 2016) โดยเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้นนั้นจะมีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่น จนท าให้เด็กมีการแสดงออกที่ไม่
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ และส่งผลเสียต่อการเข้าสังคม การเรียน การท างานโดนตรง เด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงมีความบกพร่องทางความคิด ความจ า สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ภาวะ
สมาธิสั้นจึงส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก (Sadock, et al., 2015) ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้นตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุยังน้อยมักได้ผลส าเร็จดี แต่หากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น และ
ร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กอย่างร้ายแรง
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ในหลาย ๆ ด้านในเวลาต่อมา เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากับผู้อ่ืน มีภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดีมี
พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย คุณภาพชีวิตต่ า มีปัญหาการใช้สารเสพติด เกิดความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งมีปัญหาทางอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีพฤติกรรมก้าวร้าว และปัญหาทางสังคมต่าง 
ๆ ต่างมาอีกมาก  (Pornnoppadol, et al., 2014) ดังนั้นการสังเกตพบภาวะสมาธิสั้นของเด็กได้เร็ว 
และการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เร็วจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 ภาวะสมาธิสั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจะมีปัญหาการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน (Tamm, et al., 
2014; Byrne, et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki, et al., 2010; Castellanos, et al., 2006) และ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องก็เป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสั้นด้วยเช่นกัน (Wahlstedt, et al., 2008; 
Willcutt,    et al., 2005) ซึ่งทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องไปนี้ส่งผลเสียต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก 
เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญต่อการคิดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน 
กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นเป็นความสามารถทางการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิมีการ
ควบคุมยับยั้งตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 
วางแผนก าหนดเป้าหมาย หาวิธีการท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้จักคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท าสิ่งต่าง ๆ เมื่อคิดแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นขั้นเป็นตอน 
รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงานและคอยควบคุมความคิดและการกระท าของตนให้จดจ่ออยู่ กับงาน ไม่
วอกแวกไปกับสิ่งเร้าต่าง ๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากท างานแล้วเกิดปัญหาก็รู้จัก การคิด
วิเคราะห์หาทางแก้ไขได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถหาทางออกใหม่  ๆ ได้หลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่
กับกรอบความคิดความเคยชินเดิม ๆ ซ้ า ๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น เจอคนใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่ง
ใหม ่ๆ ที่ไม่เคยท า หรือเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็จะสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่อ
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทั้งยังมีความสามารถ ในการคิด
คาดการณ์ผลที่จะตามมาจากการกระท าของตนได้เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกท าสิ่งที่เหมาะสมอันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้ตนต้องเสียใจในภายหลัง จึงท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ที่จะไม่ท าผิดซ้ า ๆ แต่รู้จักน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเพ่ือให้การท างาน
ประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดีในที่สุด ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของเด็ก
เป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านของชีวิต การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษา
และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล (Boon-yasidhi, 2010) 

จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่มีทักษะการคิดเชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการ
ควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจ า อารมณ์ พฤติกรรมและการกระท าต่าง  ๆ ของตนเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่ตนวางไว้ได้ส าเร็จ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นซึ่งมีการท างานของสมอง
บกพร่อง ส่งผลให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่ด้อยคุณภาพ ท าให้มีปัญหา
ในด้านการด าเนินชีวิตและการท างานต่าง ๆ (Skogan, et al., 2015) ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงบริหาร
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ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่
มีพัฒนาการปกตอิยู่มาก  

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้น้อยมาก ซึ่งแม้จะมีการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่คล้ายคลึงกัน แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะพัฒนาการของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ปกติอยู่มาก (Skogan, 2015) ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงยังขาดองค์ความรู้ และจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญในการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าลักษณะเหล่านี้ไปเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท าต่าง  ๆ 
ของตนได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็ก 
ในศตวรรษที่  21 (Saengsawang et al., 2016) ทั้งนี้ เป็นเพราะทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด การตัดสินใจ และการกระท าต่าง  ๆ จน
ส่งผลให้เด็กสามารถลงมือท าตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมั่นจนท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(Chutabhakdikul, 2014) รวมทั้งยังช่วยเอ้ืออ านวยให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ และสามารถเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็กย่อมมีความ
แตกต่างจากสิ่งที่เด็กเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิด
เพ่ือให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต หรือการเปลี่ยนการกระท า
จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จักหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้
ส าเร็จและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess, 2008) 

ในปัจจุบันมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้คล้ายคลึงกัน เช่น 
แบลร์ (Blair, 2016) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความจ า
ขณะท างาน การควบคุมยับยั้ง และความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งความสามารถทางสติปัญญาเหล่านี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้เป็น
ผลส าเร็จ สอดคล้องกับเพรเจอร์ และคนอ่ืน ๆ (Prager, et al., 2016) ที่ให้ความหมายของทักษะ  
การคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมตนเอง การยับยั้งต่อ
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม การยืดหยุ่นทางความคิด และความจ าขณะท างาน ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้
เริ่มพัฒนาในเด็กและจะส่งผลต่อทักษะอ่ืน ๆ ที่จะตามมา ซึ่งสอดคล้องคล้ายคลึงกับการให้



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

34 

ความหมายของธีโบดิว และคนอ่ืน ๆ (Thibodeau, et al., 2016) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหาร
เป็นกระบวนการของความคิดขั้นสูงที่ส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ความคิดและการกระท าต่าง  ๆ เพ่ือ
การปรับตัวที่ดีข้ึน และตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น 

ส าหรับในประเทศไทยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้บ้างดังนี้ 
เช่น Chutabhakdikul (2014) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการท างานของสมองในระดับสูงที่
ช่วยควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลสามารถเริ่มลงมือท าตามแผนงาน
ที่วางไว้และมุ่งมั่นท างานนั้นจนส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่า
ทักษะการคิดเชิงบริหารคือชุดกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจจดจ่อ 
จ าค าสั่ง จัดล าดับความส าคัญของงาน วางเป้าหมายและท าไปเป็นขั้นเป็นตอนจนส าเร็จ รวมทั้ง
ควบคุมแรงอยากและแรงกระตุ้นต่าง ๆ ไม่ให้วอกแวกสนใจสิ่งอ่ืน เพื่อจัดการกับงานหลาย ๆ อย่างให้
ลุล่วงเรียบร้อยได้ 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยนั้น พบว่า
มีแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของไดมอนด์ และคนอื่น ๆ 
(Diamond, et al., 2007) ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
กลุ่มตัวอย่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 147 คน ซึ่งเป็นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 5.1 ปี 
พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะ
ท างาน และด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยคนอ่ืน ๆ ในเวลา
ต่อมา ที่พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารมีลักษณะที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังกล่าวเช่นกัน 
(Friedman, et al., 2007; Gilbert & Burgess, 2008; Shaul & Schwartz, 2014) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ให้องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านอ่ืนอีก เช่น ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ดังเช่นจากการศึกษาวิจัยของอิสควิทจิ 
โอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ในเด็กปฐมวัยว่าประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบซึ่ง
ลักษณะด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบนี้ นักการศึกษาบางคน
พิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบเสริมที่พัฒนามาจากองค์ประกอบหลักท้ังสาม ส่วนนักการศึกษาบางคน
พิจารณาว่าองค์ประกอบอ่ืนดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย 
(Diamond, et al., 2007) 

ส าหรับการศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยนั้น พบว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของต่างประเทศ กล่าวคือ บางการศึกษาพบว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหารประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน และด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (Krachaechoem & Kaemkate, 2015) และบางการศึกษาก็พบว่าทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะ
ท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็น
ระบบ (Chutabhakdikul, 2014; Hanmethee, 2016) 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยตรง และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้
น้อยมาก (Skogan, 2015) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 1.3 ผู้วิจัยท าการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสร้างรูปแบบการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น โดยประเด็นค าถามจะสะท้อนถึง
ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความ
เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน ประกอบไปด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมาร
แพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คนอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยท าการติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลตอบตกลงในการให้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล จนกระทั่งได้รูปแบบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่แน่นอน มีความซ้ ากันของข้อมูล ข้อมูลมีความอ่ิมตัวแล้ว ผู้วิจัยจึงยุติการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ผู้วิจัยท าการก าหนดข้อค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อ
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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3.2 ผู้วิจัยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยท าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สุด 

3.3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา การวัดและประเมิน และ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อค าถามในการสัมภาษณ์ทุกข้อมีค่าความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (Tirakanan, 2013) 

3.4 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ผู้วิจัยได้
ท าการนัดหมายไว้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมาถอดเทปแบบค าต่อค า และ

ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังเทปซ้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตามลักษณะ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น  โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
เนื้อหาตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

4.1 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยจัดท าเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ 
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 

4.2 การก าหนดรหัสข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในครั้งนี้ และท าการก าหนดรหัสข้อมูลโดยใช้ค าหลักก าหนดรหัสไว้ โดยหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน า
เทปบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลมาเปิดฟังทีละคน จากนั้นจึงท าการถอดความแบบค าต่อค า (Verbatim) 
ออกมาเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการฟังเทปบันทึ ก 
ซ้ าเพ่ืออ่านทบทวนร่วมกับบทสนทนาตัวอักษรที่ถอดความไว้ จากนั้นจึงอ่านบทสนทนาตัวอักษรซ้ า
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด 

4.3 การสร้างข้อสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาสรุปเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

4.4 การสร้างบทสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และข้อความที่ก าหนดความหมายแล้วมา
จัดรวมเป็นประเด็นหลัก 

4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาเขียน
รายงานการวิจัย โดยเขียนอธิบายความหมายประเด็นหลักต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องกลมกลืนกัน 
รวมทั้งคัดเลือกบทสนทนาที่มีความชัดเจนและสอดคล้องในการอธิบายถึงลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาเขียนสนับสนุน และน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความตรง
กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอีกครั้ง หลังจากข้อมูลที่ได้มีความอ่ิมตัว ไม่มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้นอีกแล้ว ผู้วิจัย 
จึงน าข้อมูลที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 
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การยับยั้ง 

ความจ าขณะท างาน 

ทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ความคิดยืดหยุ่น 

การควบคุมอารมณ์ 

การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย

และได้รับใบรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Certificate Number SWEC/E-136/2561) และผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ
ของผู้ให้ข้อมูล โดยท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยให้ทราบชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการ
บันทึกเสียงทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รักษาความลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้นาม
สมมติและจะไม่เปิดเผยชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี รวมทั้งรักษาความลับอ่ืน ๆ ของผู้ให้ข้อมูล
ด้วยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
  
 จากภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบโดยมี
รายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการยับยั้ง (Inhibit) 
 คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยั้งตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้
อย่างคงทน และสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง  ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดทน โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดง
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พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การยับยั้งนี้จึงช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีลักษณะด้านการยับยั้งที่
บกพร่อง ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 พ่ีว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นที่สุดน่ะ คือ inhibit เป็นเรื่องของการยับยั้ง
ควบคุมตัวเอง เด็กสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้ เขาจะได้จดจ่ออยู่กับงานได้อย่างคงทน ยับยั้ง
ตัวเองได้ คือเด็กรู้ว่าจะต้องท าอันนี้ แต่อยากจะลุกไปท าอย่างอ่ืน เขาก็ต้องหยุดก่อน เพราะรู้ว่า
เป้าหมายเขาคือต้องท าอันนี้ก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นมักรอคอยไม่ได้ เวลานั่งฟังนิทานกับครู ก็จะลุกข้ึนลุกลง หรือเวลาที่ครูถาม
ก็จะรีบตอบโดยที่ไม่ฟังค าตอบของครูให้เสร็จ อันนี้เป็นลักษณะของ inhibit ที่ไม่ดี คือยับยั้งตัวเอง
ไม่ได้ แต่ถ้าเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนพัฒนา เขาจะมี inhibit ที่ดีขึ้น ต้องฝึกอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง ฝึกโดยให้เขารู้สึกสนุกด้วย เช่น เล่นเกมการยับยั้งเคลื่อนไหว หรือเกมที่เขาต้องอยู่นิ่ง  ๆ นะ
ครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 

 “เด็กสมาธิสั้นขาดเรื่องของการจัดการควบคุมตัวเอง ขาดในเรื่องการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน
ซึ่งก็เป็น ลักษณะหนึ่งของ EF ในเด็กสมาธิสั้น คือเขาขาดการควบคุมตัวเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง ๆ ที่
เข้ามา เขาขาดเรื่อง inhibit อย่างชัดเจน ถ้าจะปรับเรื่อง inhibit เขาอาจจะให้เขาเล่นเกมที่มีกติกา
อะไรบางอย่าง คือฝึกให้เขาอดทนได้เพ่ือที่จะไปถึงเป้าหมาย หรือว่าถ้าจะชนะได้ หนูต้องรอก่อนนะ 
เขาจะได้ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

 
แม้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังควบคุมยับยั้งตนเองได้ไม่ดีนัก คือเด็กไม่สามารถยับยั้ง

ตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้อดทนอดกลั้นต่อสิ่งกระตุ้นเร้าอ่ืน ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งไม่สามารถควบคุมยับยั้งตนเองให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่หากเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการยับยั้งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ก็จะช่วย
เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้นได้ โดยการฝึกฝนด้านการยับยั้งนี้ ควรฝึกโดยให้เด็ก       
มีความรู้สึกสนุกร่วมด้วย เช่น เล่นเกมควบคุมยับยั้งการเคลื่อนไหว เล่นเกมที่มีกฎกติกาเพ่ือฝึกให้เด็ก
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ เป็นต้น 

2. ด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
 คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูล และสามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ า
ค าสั่งของผู้อ่ืนได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาด้านความจ าขณะท างาน ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 
 “Working Memory เป็นหน่วยความจ า คือการที่เราจ าข้อมูลไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วเราดึง
ข้อมูลมาใช้ได้เหมาะสม แต่เด็กสมาธิสั้นจะไม่สามารถดึงเอามาใช้ได้เหมาะสม คือ Working Memory 
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ของเขาไม่ค่อยดี ควรได้รับการส่งเสริม เช่น เล่นเกมฝึกความจ า ฝึกบ่อย ๆ ให้เขาจ าได้ดีขึ้น” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 5) 
 
 “Working Memory เป็นความสามารถในการจดจ าข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซึ่งเด็ก
สมาธิสั้นจะเสียหายเรื่องนี้เยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจ าข้อมูลได้ดีนักครับถ้าไม่ได้รับการฝึก แต่ถ้า
ฝึกฝนบ่อย ๆ ท าข้อมูลให้ชัดเจน ช่วยให้จ าง่าย ก็จะช่วยเรื่อง working memory ได้ดีขึ้นครับ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6) 
 
 “Working Memory คือ การเอาความจ าที่มีออกมาใช้ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นเขาจะจดจ าข้อมูลได้
ทีละสั้น ๆ และจ าได้ไม่นาน ถ้าเกิดสั่งงานเขาหลายขั้นยาวเกินไปเขาอาจจะจ าไม่ได้ เวลาจะสั่งงานเขา
เราจึงควรพูดให้กระชับ ชัดเจน เริ่มจากบอกทีละข้ันตอน หรือใช้ภาพช่วยจ าก็ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 
 ลักษณะด้านความจ าขณะท างานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นท างานได้ไม่ดีนักโดย
เด็กไม่สามารถเก็บจดจ าข้อมูลไว้ได้นาน ไม่สามารถประมวลผล หรือดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม หากเด็กไม่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนความจ า ก็จะยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนา เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนลักษณะด้านความจ าขณะท างานเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือ
เสริมสร้างความจ าขณะท างานให้ท างานได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีการส่งเสริมความจ าขณะท างานของเด็กนี้
สามารถท าได้ด้วยการเล่นเกมฝึกความจ า ใช้ภาพช่วยจ า ท าข้อมูลให้จ าง่ายชัดเจนมากข้ึน เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เด็กจดจ าข้อมูลได้ดีขึ้น มีความจ าขณะท างานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

3. ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/ Shift) 
 คือความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจาก
สถานการณ์ กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มุมปัญหาหนึ่ง ๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น 
ส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการคิดให้เกิดการพัฒนาต่อไป ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 
 “Shift คือ ความคิดยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ท าอยู่ สถานที่ที่เปลี่ยนไป หรือการเจอผู้คนใหม่  ๆ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมักจะยัง 
shift ได้ไม่เก่ง คือ การปรับตัวยืดหยุ่นของเขาควรได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความคิดยืดหยุ่น แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นเขาค่อนข้างขาดความคิดยืดหยุ่น คือเขาเป็นคนที่มี routine น่ะ และถ้า 
routine เปลี่ยนไปหรือผิดแผนนี่ เขาก็มักจะเครียด ไม่สบายใจ คือ เขาจะปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ล าบาก
หน่อย ต้องให้เวลาเขาในการปรับตัว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 
 
 “Shift นี้พัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัย ฉะนั้นในเด็กสมาธิสั้นที่เขาไม่พร้อมจะนั่งฟังนั่งเรียนรู้นี่ 
การที่เขาจะ shift มันก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสัญชาตญาณ เขาก็คงจะเสียโอกาสในการ
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เรียนรู้ เพราะตัว shift นี้คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยในเรื่องการปรับตัวแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ ผลจะ
ตามมาแบบนี้ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ เขาควรปรับตัวยังไงน่ะครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 ลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นแตกต่างจากเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติอยู่มาก โดยเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังขาดความคิดยืดหยุ่น ขาด
ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ก็จะยิ่งท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึง
ควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีความคิดที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้นด้วย 

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง ๆ เพ่ือให้มี
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ได้ดี ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีนัก ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 
 “เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กที่โกรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมื่อถูกกระตุ้นเล็กน้อยก็อารมณ์ปรี๊ด
ขึ้นมาแล้ว คือโกรธแล้วจะระเบิดอารมณ์รุนแรง เด็กสมาธิสั้นเขามีลักษณะที่เรียกว่า  emotional 
dysregulation คือการควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์เขาท าได้ยาก ควรได้รับสอนการส่งเสริมให้
เขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง แล้วก็หาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เช่น พอรู้ว่าตัวเอง
โกรธ ก็ไปเล่น ไปดื่มน้ าเย็น ๆ หรือหายใจเข้าออกระบายความโกรธ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
  
 “เด็กสมาธิสั้นจะแสดงอารมณ์แบบหุนหันพลันแล่นและฉุนเฉียวได้ค่อนข้างชัดครับ 
เพราะว่า ด้วยความที่เขายับยั้งได้ไม่ดี ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ามานี่ เขาก็จะระเบิดอารมณ์ได้ง่าย แต่
ถ้าเขาได้รับการส่งเสริมเรื่องการยับยั้งแล้ว การควบคุมอารมณ์เขาจะท าได้ดีขึ้น เพราะพอยับยั้งได้ ก็
จะควบคุมอารมณ์ได้ด้วยครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 
 “เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะอารมณ์ปรี๊ดแรงกว่าเด็กทั่วไป เพราะว่าอารมณ์มันขึ้นไปเร็วมาก
เช่นเดียวกับความคิดของเขา คือเขามี emotional control ที่มันบกพร่อง ซึ่งถ้าปรับเรื่อง inhibit ได้
นี่ เรื่องอารมณ์เขาน่าจะดีข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะการควบคุมอารมณ์ตนเองที่บกพร่อง โดยเด็กจะถูก
กระตุ้นเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียว หุนหันพลัน
แล่น โกรธง่าย ระเบิดอารมณ์รุนแรงได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีลักษณะด้านการ
ยับยั้งที่บกพร่องไป ดังนั้นหากเด็กได้รับการส่งเสริมฝึกฝนให้มีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้น ลักษณะ
ด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการ
ฝึกฝนส่งเสริมให้เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และรู้จักหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
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โดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วย เพ่ือเด็กจะได้รู้จักระบายอารมณ์ และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสมต่อไป 
 

5. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & Organize) 
   คือความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการตั้งเป้าหมาย             
ในการท างาน รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และ
ท างานได้ส าเร็จ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีปัญหาเรื่องการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างมาก ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 
 “การ plan & organize จะเป็นตัวช่วยให้เด็กสมาธิสั้นมีเป้าหมาย ท างานได้เป็นระบบ และ
คงอยู่ในการท างานจนเสร็จได้ดีขึ้น คือถ้าเขาได้รับการส่งเสริม ได้รับค าแนะน า มีโครงสร้างให้เขานะ 
เขาจะท างานได้ตามล าดับขั้นตอนจนส าเร็จได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นนี่ plan & organize ของเขาไม่ดี คือเขาไม่สามารถหยุดนิ่งเพ่ือจะนั่งคิดและ
วิเคราะห์ได้นะครับ เพราะฉะนั้น พอเขาวิเคราะห์ไม่ได้ การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ท างานเสร็จไม่ทัน 
ซึ่งการท างานเสร็จไม่ทันนี่เป็นลักษณะหลักเลยล่ะครับที่คุณครูมักจะบอกว่าเด็กท างานเสร็จไม่ทัน 
เนื่องมาจาก plan & organize ที่เสียไปนะครับ แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝน เช่น  ฝึกคิดเป็นหมวดหมู่ 
เขาก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ คิดวางแผนได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นมีปัญหาเรื่องการ plan การ organize การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่
ต้องท า เรื่อง plan & organize นี่เป็นเรื่องของการท างานของสมองส่วนหน้าซึ่งเด็กสมาธิสั้นขาดตรง
นี้ไป มันก็เลยท าให้การท างานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบียบ ท าให้ท างานไม่เสร็จ 
เนื่องจากขาดการวางแผนการจัดระบบระเบียบต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนส่งเสริม เช่น ชวน
เขาเล่นเกมท่ีต้องใช้การวางแผน ต่อตัวต่อ วางบล็อกให้สูง แบบนี้ก็ช่วยได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบที่ไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องท า เด็กจึงขาด
ระบบระเบียบในการท างาน ท าให้เด็กไม่สามารถท างานได้ส าเร็จทันเวลา เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ได้รับ
ค าแนะน าในการท างานอย่างมีโครงสร้าง ได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นหมวดหมู่ ได้ฝึกเล่นเกมที่ต้องใช้
การคิดการวางแผนอย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
ได้ดีขึ้น รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน รวมทั้งหาทางให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้
ส าเร็จต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
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ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งแม้ว่า
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมี 5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการปกติ ดังนั้นการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจึงท าให้ทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chutabhakdikul (2014) ที่ศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัย พบว่าประกอบด้วย ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านการเปลี่ยนความคิด
เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ และเทียบเคียงได้กับการศึกษาของ Hanmethee (2016) ที่พบองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-5 ปี ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความจ าที่
น ามาใช้งาน ด้านการยับยั้งชั่งใจ ด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด และด้านการวางแผนและการด าเนินการเพ่ือน าส่วนประกอบส าคัญ
ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอิสควิท จิโอ
ยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
เล็กวัย 2-5 ปีว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น 
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการยับยั้ง  คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ สนใจกับ
สิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยังยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งอ่ืน  ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจดจ่อกับงานได้จนส าเร็จ รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่าง ๆ 
โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้
เด็กสามารถยับยั้งแนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิม ๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้อ่ืน 
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของไดมอนด์ 
และคนอื่น ๆ (Diamond, et al., 2007) ที่กล่าวว่า การยับยั้ง คือ การควบคุมความคิดให้สามารถจด
จ่อ สนใจกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่ง
อ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่าง ๆ โดยมีการค านึงถึง
ความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยับยั้ง
แนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิม ๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การยับยั้งนี้จึง
ช่วยท าให้เด็กสามารถควบคุมความสนใจและการกระท าของตนได้มากกว่าจะถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้า 
อารมณ์ต่าง ๆ หรือแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมในรูปแบบเดิม ๆ  
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ด้านความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูลไว้ในใจและ
สามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าแผนการของ
ตนเอง จดจ าค าสั่งของผู้อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืน ๆ และท าการคิดค านวณในใจได้ 
สามารถที่จะท างานได้หลาย ๆ อย่าง รวมทั้งน าสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า 
ความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการจ าข้อมูลไว้ในใจและสามารถจัดการกับข้อมูล 
ในใจ เ พ่ือให้การท างานของตนส า เร็จลุล่ ว งได้ด้ วยดี  และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ  
Krachaechoem & Kaemkate (2015) ที่กล่าวว่า ความจ าขณะท างานคือความสามารถในการจดจ า
หรือเก็บรักษาข้อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วประมวลผลข้อมูลภายใน
ใจได้แม้ว่าก าลังมีสถานการณ์ที่ว้าวุ่นอยู่ 

ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและ      
การกระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
ล าดับความส าคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมองจากหลาย ๆ มุมที่จะท าให้
คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิม ๆ ซ้ า ๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพ่ือให้ตนเอง
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของไดมอนด์ และคนอื่น ๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการ
และล าดับของความส าคัญที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาใน
แง่มุมอ่ืน ๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของกิลเบิร์ต และเบอร์เจส (Gilbert & 
Burgess, 2008) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือการคิดแบบยืดหยุ่น สามารถหาทางออก 
ใหม่ ๆ ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิม ๆ ซ้ า ๆ แต่สามารถปรับความคิด
ของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
เช่น การเจอคนใหม่ ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท า หรือการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่
เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่
ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตน
เพ่ือให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับความรู้สึกอย่างไร เพ่ือให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม เมื่อโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ปกติ  
ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Chutabhakdikul (2014) ที่กล่าวว่า การควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์  ในขณะนั้น และ
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่าการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถ
ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แสดงไปตามอารมณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึน เด็กสามารถบอกตนเองได้ว่าก าลังรู้สึกอย่างไร และควรจัดการอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ 

ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการตั้งเป้าหมายในการท างาน สามารถคิดหาวิธีการท างานที่เหมาะสม 
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เริ่มต้นลงมือท างานได้ด้วยตนเอง รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถมองภาพรวมของงานและ
คาดการณ์ผลที่จะตามมาเพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้ส าเร็จ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า 
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการวางแผนจัดการกับงานต่าง  ๆ 
อย่างเป็นระบบ เช่น การตั้งเป้าหมาย การท างานเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
เป้าหมายได้ส าเร็จ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่า การวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ คือ การวางแผนและการด าเนินการการวางแผนเพ่ือน าส่วนประกอบส าคัญ
ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การก าหนดกิจกรรม ฯลฯ กับ
การด าเนินการ คือ การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน กระบวนการ และมีการด าเนินการตั้งแต่
จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

1.1  ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้สามารถน าองค์
ความรู้นี้มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ควรท าการศึกษาในเด็กปฐมวัยก่อนว่าเด็กมีความต้องการที่จะเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารในองค์ประกอบด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละคนอาจจะมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาแตกต่างกัน 
 1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิด 
เชิงบริหารของเด็กในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปอย่างละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการในด้านการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แกเ่ด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

2.1 ด้านการบริการ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาพัฒนาเป็นแบบวัดทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งแบบวัดที่ได้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย น ามาประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือช่วยลด
ภาวะสมาธิสั้นของเด็ก และช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้พัฒนาได้ดีขึ้นต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด 
เชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
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3.2 ควรศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในช่วงวัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจจะมีลักษณะ องค์ประกอบ และความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา 
E-learning ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ
นักออกแบบเนื้อหา E-Learning จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการ
สนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย  
E-Learning ด้านการจัดการความรู้ จ านวน 5 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ โครงร่างรูปแบบงานวิจัยและ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผลการสังเคราะห์รูปแบบจาก
การประเมินรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning รูปแบบประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
เตรียมการอบรม 2) ขั้นการทดสอบและอบรม 3) ขั้นการประเมินผลการอบรม โดยประกอบด้วย  5 
โมดูล ได้แก่ 1) โมดูลหลักสูตรสมรรถนะของผู้อบรม 2) โมดูลการประเมินผลก่อนการอบรม 3) โมดูล
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 4) โมดูลการจัดการเรียนรู้ 5) โมดูลการประเมินผลการอบรม โดยผลการ
ประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นสรุปผลรวมทุกโมดูลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.08, S.D.= 0.44) 
อีกทั้งภาพรวมของรูปแบบมีความเหมาะสม และรูปแบบมีความเหมาะสมไปใช้จริงได้ที่ระดับดี ( x = 4.20, 
S.D.= 0.45) 
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ค าส าคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ การจัดการความรู้ สมรรถนะนัก
ออกแบบเนื้อหา E-learning 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to synthesize and assess the adaptive 
computer assisted instruction model and knowledge management to develop the 
competency of E- learning content designers for preparing E- learning designers for the 
career competency test.  The focus group was conducted with 5 experts in the field of 
course design, E- learning management and knowledge management.  Other research tools 
included the research framework and questionnaire to evaluate the quality of the 
synthesized model.  The results of the synthesized model from the assessment of focus 
group and the questionnaires revealed that the adaptive computer assisted instruction 
model and knowledge management to develop the competency of E- learning content 
designers. The synthesized model contains 3 stages, i.e.  1) training preparation, 2) test and 
training, and 3) evaluation of the training.  The synthesized model consists of 5 modules:  1) 
competencies of learner’ s module, 2)  pretest module, 3)  adaptive learning module, 4) 
knowledge management module, and 5) assessment module. Summary of the synthesized 
modules have been assessed with a good average ( x = 4.08, S.D. = 0.44). Also, the overall 
of the synthesized model is appropriate and the model is suitable to be implemented in 
the real situation ( x  = 4.20, S.D. = 0.45). 
 
Keywords 
 Adaptive computer assisted instruction model, knowledge management, 
competency, E-learning content designer 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกของการท างานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลาย
ด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้น ๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการท างาน
ด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ
นี้เรียกว่า “สมรรถนะ” โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอัน
เป็นกลไกส าคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของก าลังคนในประเทศไทยโดยการระบุ
สมรรถนะที่แต่ละอาชีพต้องการเพ่ือจัดท า “มาตรฐานอาชีพ” อันหมายถึงการก าหนดระดับสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังรับรองทักษะและความเชี่ยวชาญ ของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานใน
การวัดสมรรถนะเพ่ือที่จะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งหมายความว่าการรับรองความรู้ความสามารถและ
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ทักษะของบุคคลในการท างานตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ก าลังคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบอาชีพ “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการรับรอง “สมรรถนะ” 
ของก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม “ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพ่ือให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจน
ความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้  และใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” 
สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ของประเทศได้ (The ILAC Secretariat, 2006) 
 จากความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพดังที่กล่าวมาข้างตน อีกทั้งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Communication Technology) เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) 
และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) เทคโนโลยีการสื่อสาร จะช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ค้นหาข้อมูล
สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกันจะ
ช่วยให้สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง และเทคโนโลยี
ในการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีที่ เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  
(Knowledge Transfer) ท าได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุง
ความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ (Knowledge Storage and Maintenance) เทคโนโลยีช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการในกระบวนการจัดการความรู้ด้วย จึงนับได้ว่าเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ (Joshi and Sarker, 2007) 
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ได้พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพ E-Learning โดยอาชีพนักออกแบบ
เนื้อหา เป็นอาชีพที่ต้องมีคุณลักษณะที่มีทักษะทางความคิดที่หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน ผู้ที่จะ
ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมิน 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
เขียนสตอรี่บอร์ด ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ โดย
ผู้ที่จะต้องทดสอบต้องมีคุณสมบัติ ต้องมีประสบการณ์สาขาอาชีพ E-learning มาแล้วอย่างน้อยสองปี หรือ
มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ E-learning (Thailand Professional 
Qualification Institute, 2017) ดังนั้นผู้สนใจที่ต้องการทดสอบสมรรถนะจะต้องเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้และทักษะให้พร้อมอีกทั้งสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน E-learning จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมในการเตรียมการสอบจะท าให้นักเรียนหรือนักศึกษามีสมรรถนะได้ตามความต้องการ 
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามฐานสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง 
(Wiriyanon, 2006) ได้รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรฐานอาชีพ เนื่องจากระบบการประเมินมาตรฐาน
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อาชีพเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าบุคคลเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีระบบการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานอาชีพของผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ มีมาตรฐานอ้างอิงเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของก าลังคนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาของการทดสอบ
สมรรถนะ คือ การที่ผู้ขอรับการทดสอบไม่มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการทดสอบ ด้วย
สมรรถนะที่ก าหนดไว้มีขอบเขตที่กว้างและกระบวนการท างาน ของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นหากมีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนัก
ออกแบบเนื้อหา E-learning ที่เป็นไปตามสมรรถนะ โดยเสริมด้วยการจัดการความรู้ที่ใช้กระบวนการดึงเอา
ความรู้จากการท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างานเพ่ือยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การจัดการความรู้จึงเป็นการ
สกัดความรู้ที่มีอยู่ ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน ความรู้ที่ ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ซึ่งผลที่ได้จากการจัดการความรู้ ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรม และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการ อันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น การจัดการความรู้จะเป็นกระบวนการกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
จึงท าให้เกิดการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการท างานปรับเปลี่ยนได้ทันกับสถานการณ์ 
ภายหลังจากการน าบทเรียนไปปรับใช้ ท าให้เกิดต้นแบบการท างานที่ดี (Best Practice) เกิดรูปแบบ
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจ แก้ไขปัญหาการท างานอย่างเป็นระบบ 
(Phonmachote, 2011) โดยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการน ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยเนื้อหา
แบบปรับเหมาะ (Adaptive Content) ตามสมรรถนะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ประกาศใช้ ซึ่งมีลักษณะ
การใช้ปรับเนื้อหาโดยการเสริมเนื้อหา (Additional Content) การเทียบเคียงหรือการให้ทางเลือกในการ
เลือกเนื้อหา (Comparative or Alternative Content) ให้กับผู้เรียนที่มีองค์ความรู้ต่างกัน (Brusilovssky, 
1997)  
 จากสภาพปัญหาและผลของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่ด าเนินการพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning เพ่ือใช้ในการเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ และเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนะสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-
learning ซึ่งจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และผลของงานวิจัย จะพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม
แบบปรับเหมาะ มาใช้เพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผู้ฝึกอบรมได้ ร่วมกับการจัดการความรู้ โดยปรับ
เนื้อหาของสมรรถนะที่ขาดให้กับผู้เรียน มีรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท
และบุคลากรผ่านการทดสอบสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning มีความเหมาะสมที่ไปใช้จริงได้มากน้อยเพียงใด  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับ
เหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning  
 2) เพ่ือประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับ 
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning จากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ การจัดการ
ความรู้ และการพัฒนาฐานสมรรถนะอาชีพ จนได้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยจะยกตัวอย่าง
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องหลัก ๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องของการเรียนแบบปรับเหมาะ 
 

Van Seters, et al. (2012) Namprasertchai (2007) Chotnok (2013) 
        ได้ศึกษาวิจัยผลของ
พฤติกรรมนักเรียนโดยการใช้ E-
Learning แบบปรับเหมาะทดลอง
กับนักศึกษาจ านวน 94 คน ในวิชา
ชีวโมเลกลุ ผลการวิจัย พบว่า
เส้นทางในการเรียน E-Learning 
แบบปรับเหมาะของนักศึกษา 
(Learning Paths) มีความ 
หลากหลาย นักศึกษามผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
และนักศึกษามีแรงจูงใจในการ
เรียนมากขึ้น 

        ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะตาม แบบการเรยีนของบุคคล
ด้วยหลักจดัการเรียนรู้แบบรู้แจ้งเพื่อ
เสรมิสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยั
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

         กล่าวว่าการเรียนรู้แบบปรบั
เหมาะจดัท าขึ้นเพื่อช่วยในการ
จัดการเรียน การสอนให้มีความ
เหมาะสมตามความแตกต่างของ
ผู้เรยีนแต่ละคนด้านความสามารถใน 
การเรยีน โดยใช้การเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
เรียนรู้ มุ่งตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไ้ด้มากท่ีสดุ
ตามศักยภาพของตนและบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว ้

 
ตารางท่ี 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องของการจัดการความรู้ 
 

Community Organizations 
Development Institute (2019) 

Panich (2005) Charkpitak (2009) 

กระบวนการจัดการความรู้มี 7 
กิจกรรม ดังนี ้
1) การบ่งช้ีความรู้   
2) การสร้างและแสวงหาความรู ้ 
3) การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ   

กระบวนการจัดการความรู้มี 6   
กิจกรรม ดังนี ้
1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเปน็
ต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร  
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  

กระบวนการจัดการความรู้มี 6 
กิจกรรม ดังนี ้
1) การตรวจสอบและระบุหัว
ข้อความรู้  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

Community Organizations 
Development Institute (2019) 

Panich (2005) Charkpitak (2009) 

4) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู ้  
5) การเข้าถึงความรู ้ 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู ้  
7) การเรียนรู ้ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรา้ง
ความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้
งาน  
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการ
งานของตน  
5) การน าประสบการณ์จากการใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
บันทึกไว้  
6) การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่น
ความรู้ ส าหรับไว้ใช้งาน 

2) การสร้างกรอบแนวคิดในการ
บริหาร 
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้  
4) การสร้างระบบสารสนเทศในการ
จัดการความรู้  
5) การจัดกิจกรรมในการจดัการ
ความรู้  
6) การวัดประเมินผลการจัดการ
ความรู ้

 
โดยสรุปจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านของการเรียนรู้แบบปรับ

เหมาะ และการจัดการความรู้ พบว่าการน าแนวคิดต่าง ๆ มาผสมผสานกันสามารถน ามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องของการเรียนแบบปรับ
เหมาะของ Van Seters, et al. (2012) และ Namprasertchai (2007) แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบ
ปรับเหมาะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประกอบกับทฤษฎีของการจัดการความรู้ได้
ก าหนดกระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้ที่มาตรฐานจึงเป็นแนวทางที่จะสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การบูรณาการนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เช่น  E-leaning เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า การน ารูปแบบที่วิจัยขึ้น
นี้ไปพัฒนาต่อเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning จะสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
แบบปรับเหมาะให้กับนักศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ร่างรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning โดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง 
และสังเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ในขั้นตอน
ที่ 1 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ร่างกรอบแนวคิดเดิมกว้าง ๆ ไว้ 3 กระบวนการ ดังนี้ 
  2.1) ปัจจัยน าเข้า (input) คือ สมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning  
  2.2) กระบวนการ (Process) การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ โดยการฝึกอบรมแบบ
ปรับเหมาะน า 2 ทฤษฎี คือ เนื้อหาการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Content) กับ ระบบการ
จัดการความรู้ (KM)  
  2.3) ผลลัพธ์ (output) มีการประเมินประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจ
ในการฝึกอบรม 
 3) ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
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  3.1) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาและประเมินกระบวนการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนัก
ออกแบบเนื้อหา E-learning เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย E-Learning และด้านคุณวุฒิวิชาชีพ 
  3.2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาและประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา 
E-learning เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบการเรียนการ
สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย E-learning และด้านคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนไม่
น้อยกว่า 5 ปี และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 5 ท่าน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม 
 4) สร้างแบบประเมินรูปแบบ ในรูปแบบของแบบสอบถามที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสอบถาม
ความเหมาะสมต่องานวิจัย โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม ระบุเนื้อหาหรือ
ประเด็นหลักที่จะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน ร่างแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ และ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ในรูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า แสดงค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตรวจสอบข้อค าถามว่าครอบคลุมเรื่องที่จะวัดตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และน าไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาจ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบภาษาที่ใช้ และความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity) พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถาม 
 5) น าเสนอรูปแบบบทเรียน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้โดยวิธีก าหนด
คุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยได้นัดหมายผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน เพ่ือให้ประเมินรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ 
นักออกแบบเนื้อหา E-learning เพ่ือใช้ในการอบรม ที่ผู้วิจัยร่างขึ้นมา ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบต่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนก่อนหน้านี้
ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม และด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 6) สรุปผล และปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลจากการน าคะแนนที่ได้
จาก    การประเมินรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือดูความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ
ซึ่งต้องมีค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป) พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ 
นักออกแบบเนื้อหา E-learning เพ่ือใช้ในการอบรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 7) น ารูปแบบของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับ 
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning ที่ผ่านการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ส่ง ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง เพ่ือยอมรับในรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น 
 8) เผยแพร่รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning และน าไปใช้เป็นต้นแบบใน
การพัฒนาบทเรียนต่อไป 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

55 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
อาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning 

 
รายการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละองค์ประกอบ x  S.D. ระดับคุณภาพ 

1) องค์ประกอบของ Competencies of learners Module  3.50 0.53 ด ี

2) องค์ประกอบของ Pretest Module  4.27 0.46 ด ี

3) องค์ประกอบของ Adaptive Learning Module  4.10 0.31 ด ี

4) องค์ประกอบของ KM Module  4.00 0.00 ด ี

5) องค์ประกอบของ Assessment Module  4.20 0.41 ด ี

สรุปผลรวมทุกองค์ประกอบ 4.08 0.44 ด ี

ภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบ 4.20 0.45 ด ี

ความเหมาะสมในการน ารูปแบบไปใช้จริง 4.20 0.45 ด ี

  
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning ในภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี ( x  =  
4.08, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
องค์ประกอบของ Pretest Module ที่ระดับดี ( x  = 4.27, S.D.= 0.46) และผลการประเมินในทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบมีความเหมาะสม และ
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning มีความเหมาะสมไปใช้จริงได้ ที่ระดับดี ( x  = 
4.20, S.D. = 0.45) 
  จากการที่ผู้วิจัยออกแบบรูปแบบกระบวนการออกแบบบทเรียนและผ่านการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ผลระดับดีและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว จนสังเคราะห์ได้รูปแบบ
กระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning โดยมุ่งศึกษารูปแบบหลักสูตรฐาน
สมรรถนะส าหรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา สาขาอาชีพ E-learning 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้ โดยศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ ระบบจัดการ
ฝึกอบรมบนเว็บด้วย CBT (Computer Based Training)  การฝึกอบรมเนื้อหาแบบปรับเหมาะ 
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(Adaptive Content) แล้วน ามาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นรูปแบบและน ามาสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
ตามกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับ
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning 
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สามารถอธิบายรูปแบบกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับ
เหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning ได้ดังนี้ 

1) Competencies of learners Module เป็นขั้นเตรียมการเรียน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพที่ได้ก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย พร้อมทั้งออกข้อสอบและ
โดยจะต้องก าหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้ ซึ่งผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning 
ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะได้แก่ รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเขียนสตอรี่บอร์ด 
ออกแบบการจัดการ ข้อมูลการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ โดยแต่ละสมรรถนะ
มี สมรรถนะย่ อย โดยขั้ นนี้ ส ามารถน าข้ อมู ลจากสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  
https://www.tpqi.go.th/standard.php  
  วิทยากรจะเป็นผู้รวบรวมเนื้อหา ก าหนดค าอธิบายรายวิชา เวลาในการอบรมและจัดเตรียม
ระบบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะการจัดท า
แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ 
 การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ประยุกต์แนวคิด
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ UNESCO Model (UNESCO, 2012) ประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 4 
ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นการออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รายวิชาฐานสมรรถนะ  
2) ขั้นการนิเทศและการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รายวิชาฐาน

สมรรถนะ  
3) ขั้นการน าแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะไปใช้จริง 
4) ขั้นการประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ 

2) Pretest Module องค์ประกอบนี้ยังอยู่ขั้นเตรียมการเรียน โดยวิทยากรจะเป็นผู้ด าเนินการ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนโดยการปฐมนิเทศผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ประเมิน และผู้เรียนท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ข้อตกลงต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการท าการทดสอบที่ถูกต้องให้ประสบความส าเร็จ จากนั้น
จึงมาสู่ขั้นการทดสอบและเรียน กระบวนการนี้ผู้เรียนจะท าการทดสอบและเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยเข้ามาทดสอบสมรรถนะที่จ าเป็นต่ออาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning เมื่อทดสอบเสร็จระบบจะ
ท าการประเมินผลการทดสอบ  

3) Adaptive Learning Module หลังจากประเมินผลการทดสอบแล้วระบบจะวิเคราะห์ว่า 
ผู้ท าการทดสอบมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด เมื่อระบบวิเคราะห์เสร็จแล้วจึงน าไปสู่การ
ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ ดังนั้นขั้นการประเมินผลการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยการวัดผลการฝึกอบรม 
และการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับบทเรียน กระบวนการศึกษาเนื้อหาแบบปรับเหมาะประกอบไปด้วยการ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยสมรรถนะปัจจุบันว่ายังขาดสมรรถนะเรื่องใด โดยเลือกหน่วยสมรรถนะที่แสดง
ในเมนูที่เตรียมไว้ และแสดงวัตถุประสงค์ของหน่วยสมรรถนะ จากนั้นระบบจะแนะน าเนื้อหาบทเรียนของ
หน่วยสมรรถนะนั้น เพ่ือให้ศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เมื่อท าการศึกษาแล้วจึงไปสู่กระบวนการ
ซ่อมเสริม สมรรถนะและวัตถุประสงค์นั้นและประเมินผลสรุปต่อไป โดยเรียนในเนื้อหาที่จ าเป็นตาม
สมรรถนะที่ต้องการ โดยเนื้อหาจะปรับเหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน การฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ คือ 

https://www.tpqi.go.th/standard.php
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กระบวนการทางการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเพ่ือปรับกลวิธีการอบรมให้เหมาะกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละคนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
 การออกแบบการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะนั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) ตัวแบบด้านการฝึกอบรมซึ่งจะท าให้เก็บรายละเอียดของผู้เข้าอบรมรวมทั้งความก้าวหน้า
ในการอบรมไว้รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา 

2) ตัวแบบด้านเนื้อหาเป็นส่วนที่เก็บเนื้อหาในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะถูกเลือกน าไปใช้ให้
เหมาะกับแต่ละความต้องการด้านความรู้ 

3) กลไกของการปรับเหมาะเป็นระบบวินิจฉัยความต้องการหรือความก้าวหน้าของผู้เข้า
อบรมและระบบการตัดสินใจเลือกกลวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบปรับเหมาะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของการฝึกอบรมออนไลน์แบบปรับเหมาะ ได้แก่ วัตถุประสงค์การ

ฝึกอบรม ลักษณะการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้ฝึกอบรม ตัวแบบหรือฐานข้อมูล
ด้านผู้ฝึกอบรม และด้านเนื้อหากลไกการปรับเหมาะ การวัดและประเมินผล  
 ส่วนที่ 2 วิธีการจัดการฝึกอบรม 
  1) ขั้นเตรียมการฝึกอบรม ก่อนด าเนินการฝึกอบรมออนไลน์แบบปรับเหมาะจะต้องท าการ
ปฐมนิเทศเพ่ือให้ผู้ประเมินและผู้ท าการทดสอบท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกัน ข้อตกลงต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีการท าการทดสอบที่ถูกต้องให้ประสบความส าเร็จ และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงลักษณะ
การฝึกอบรมออนไลน์แบบปรับเหมาะ และท าการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าสู่ฐานข้อมูล 
  2) ขั้นการจัดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะท าการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลโดยเรียนจาก
บทเรียนบนเว็บตามลักษณะแบบการฝึกอบรมของตนเอง และมีการทดสอบความก้าวหน้าระหว่างอบรม
เป็นระยะ หากไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดระบบจะท าการวิจัยว่าบกพร่องที่ส่วนใดแล้วท าการฝึกความรู้ในส่วน
นั้นให้ โดยบทเรียนบนเว็บนั้นอยู่ในรูปแบบของการทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อสอบแล้วรายงานผล  
 โดยหลักการโดยประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บรรจุด้วยโปรแกรมในการผลิตข้อสอบที่
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถจัดเรียงข้อสอบเรานั้นรวมเป็นคลัง
ข้อสอบ เมื่อถึงก าหนดของช่วงเวลาส าหรับการทดสอบผู้สอบสามารถสอบได้ต่างเวลากันตามความพร้อม
ของแต่ละคนหลังจากลงทะเบียนการสอบและกดรหัสผ่าน ในส่วนของการทดสอบออนไลน์นั้นเป็นการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบ การสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของ
ผู้สอบนั้น ระบบจะคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบให้ผู้สอบแต่ละคน ระบบนี้จะสนับสนุนท างานแบบ
ออนไลน์ดังนั้นต้องเลือกใช้งานซอฟต์แวร์จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เพ่ือติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายใน
ลักษณะของ Client-Server ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
จะแนะน าวิธีการตอบแบบทดสอบ การซักซ้อม และทดลองตอบจนเข้าใจดีแล้วกระบวนการทดสอบจะเริ่ม
ขึ้น โดยสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ เป็นข้อสอบที่คัดเลือกให้เหมาะกับผู้สอบตามสารสนเทศที่ได้รับ 
กระบวนการทดสอบจะท าซ้ าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือการประมาณความสามารถที่
แท้จริงของผู้สอบนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือโปรแกรมก็จะยุติการท างาน  
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 โดยสรุปล าดับกระบวนการจัดการฝึกอบรมแบบปรับเหมาะดังนี้ กระบวนการเริ่มต้นเข้ามาสู่
ระบบด้วยการล็อกอินเข้าสู่ระบบฝึกอบรมบนเว็บด้วย CBT (Computer Based Training) ด้วยรหัสที่ได้
สมัครไว้จะตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ให้ท าการสมัครสมาชิกและรอการอนุมัติ ถ้าเป็น
สมาชิกแล้วว่าเข้าสู่ระบบระบบจะตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกหรือเคยได้รับการประเมินมาก่อน
หรือไม่ ถ้าเข้ามาสู่ระบบครั้งแรกให้เลือกสมรรถนะที่ต้องการทดสอบมีทั้งหมด 4 สมรรถนะ ท าการทดสอบ
แต่ละสมรรถนะว่าได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ 70% หรือไม่ โดยถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะแสดงเนื้อหาความรู้ที่
เหมาะสม (Adaptive Content) กับความรู้ในข้อนั้น ๆ ด้วยความรู้ประจ าข้อที่เกี่ยวข้องโดย อาจมีคลิป
วิดีโอ ระบบจัดการความรู้ (KMS) เอกสารความรู้ต่าง ๆ มาตอบสนองความรู้จากนั้น ท าการทดสอบแบบ
เดียวกันจนครบทั้ง 4 สมรรถนะแล้ว จะไปสู่สรุปผลการทดสอบ ถ้าผลการทดสอบผ่านครบทั้ง 4 สมรรถนะ
แล้วจะถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการทดสอบคือ ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ  

4) KM Module ผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่องของ
การจัดการเตรียมความรู้  ที่มาจากความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ด าเนินใน 4 กระบวนการเป็นวัฏจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การ
สกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้ 
(Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าที่กระบวนการแรก และน าเนื้อหาความรู้ที่ได้มาผนวกกับ
ระบบที่มีการจัดเตรียมเนื้อหาแบบปรับเหมาะ โดยขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) พิจารณาว่า ขณะนี้เรามีความรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องรู้อะไร  
   2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การ
สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รวบรวมความรู้ทั้งภายในภายนอก 
   3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) วางโครงสร้างความรู้ 
แบ่งชนิด ประเภท เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
   4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
   5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) โดยการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการเข้าถึงความรู้ 
   6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Sharing) โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge โดยการจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น  Tacit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) และ Wiki (Kiniti and Standing, 2013) เป็นต้น  
   7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และท าให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิด
การเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

5) Assessment Module เป็นโมดูลที่ใช้ในขั้นการทดสอบประสิทธิภาพวัดความพึงพอใจและ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการอบรม การประเมินและรายงานผล (Assessment) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเรียน
การสอนเพ่ือสรุปผลต่าง ๆ และรายงานผลของการวิจัย คือ หาประสิทธิภาพกับผู้เข้าฝึกอบรมระหว่างการ
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อบรมและท้ายการอบรมด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม และความพึงพอใจในการอบรม 
เพ่ือประเมินผลระบบของบทเรียนที่จะพัฒนาต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ อาชีพนักออกแบบเนื้อหา    
E-learning ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Competencies of learners Module 2) Pretest 
Module 3) Adaptive Learning Module 4) KM Module 5) Assessment Module ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
ให้การยอมรับว่า รูปแบบของระบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้จริง เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ทั้งการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะ และการจัดการความรู้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบปรับ
เหมาะ พบว่าการน าแนวคิดต่าง ๆ มาผสมผสานกันสามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใน
การจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องของการเรียนแบบปรับเหมาะของ  Van Seters 
et al. (2012) และ Namprasertchai (2007) แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบปรับเหมาะช่วยให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประกอบกับทฤษฎีของการจัดการความรู้ได้ก าหนดกระบวนการใน
การได้มาซึ่งความรู้ที่มาตรฐานจึงเป็นแนวทางที่จะสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
การบูรณาการนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  เช่น E-leaning เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้เรียนได้ และศึกษาจากปัญหาในสถานการณ์ของการเรียนการสอนจริง วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น วิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ อี
เลิร์นนิ่งแบบปรับเหมาะส าหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์และความช านาญในการประเมินด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วย E-learning  ด้านการจัดการความรู้ เป็นผู้ตรวจสอบ จนได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ และ
มีผลของความคิดเห็นในระดับดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า การน ารูปแบบที่วิจัยขึ้นนี้ไปพัฒนาต่อเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการจัดการความรู้  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning จะสามารถแก้ปัญหาในการจัด การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบ
เนื้อหา E-Learning ให้กับนักศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากผู้วิจัยจะน ารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการ
จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning ที่สร้างขึ้น ไปด าเนิน
กระบวนการต่อในขั้นตอนถัดไป โดยพัฒนาเป็น E-learning ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ 
เพ่ือสมรรถนะของอาชีพ นักออกแบบเนื้อหา E-learning ส าหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ข้อเสนอแนะที่จะน าผลวิจัยไปใช้นี้คือ ควรจะมีการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 

  
 

61 

วัดประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจในการใช้ระบบที่พัฒนาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัย
ในครั้งนี้ต่อไป เพ่ือให้แน่ใจในผลลัพธ์ของรูปแบบว่ามีความเหมาะสมในการใช้งานได้จริง 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยจนได้รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ
ร่วมกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา  E-learning แล้วนั้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไปว่า จากการที่การพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่
ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังต้องมีการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก และยังไม่มีรูปแบบการด าเนินการเตรียมความพร้อม
หรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมรองรับ ดังนั้นจึงควรจะน ารูปแบบนี้ที่มีการมุ่งเน้นการอบรม
ที่มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ และการใช้การจัดการความรู้มาเสริมเอาประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ 
นั้นออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 
เชิ งสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อแรงจู งใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 
แห่ง จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์โมเดลปัจจัย
เชิงสาเหตุ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะสภาพแวดล้อม 
 2.  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 46.55, df = 32, p = 0.12,  
GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
แรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 81 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to develop model of causal factors 
influencing the motivation toward research work of private university lecturers in Bangkok, 
2) to investigate the correlation of the constructed model with the empirical evidence, 
and 3) to study of causal factors influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok. The samples consisted of 400 lecturers of 16 private 
university by stratified random sampling. The data were analyzed by descriptive statistic, 
factor analysis, correlation analysis, and causal factors model analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1. The factors direct influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok has 2 variables: personal characteristics and environmental. 
 2. The causal factors influencing the motivation toward research work of private 
university lecturers in bangkok was fitted with empirical data (2= 46.55, df = 32, p = 
0.12, GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018) and variable in the model could 
cooperatively explanin variance of motivation toward research work at 81.   
 
Keywords 
 Motivation toward research work, Causal Factors model 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่สนับสนุนวิชาการเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาท
ความรู้และวิชาชีพให้แก่มวลชน โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 
ภารกิจดังกล่าว การวิจัยถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงทั้งในด้านนโยบายการบริหารและการด าเนินงาน
อันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นภารกิจสร้างความรู้เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์อันเป็น
ทิศทางการวิจัยมาโดยตลอด โดยแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ มุ่งส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัยที่สมดุลทั้งการวิจัย
ประยุกต์และการวิจัยบริสุทธิ์ ส่งเสริมนักวิจัยและการปฏิรูปการวิจัยระดับชาติ พัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองด้าน
เทคโนโลยี มีกลไกพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสมดุล  มี
ทิศทางชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ (Office of the Higher 
Education Commission, 2017) โดยในส่วนของรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยหลาย
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รูปแบบ ได้แก่ 1) จัดกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีเอกภาพ จัดหาแหล่งเงินสมทบนอก
เหนืองบประมาณแผ่นดินทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเงินสมทบจากภาคเอกชน 2 ) ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาขีด
ความสามารถด้านวิศวกรรมการผลิตและการออกแบบ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี การวิจัยเชิงนวัตกรรม การออกแบบและการวิศวกรรม 3) เพ่ิมขีด
ความสามารถสถาบันวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท สถาบันเอกชนในการให้บริการ สนับสนุน
เทคโนโลยีให้เข้าถึงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 4) สร้างอาชีพนักวิจัยให้มีความมั่นคงและเพ่ิมโอกาส
การจ้างงาน และ 5) สนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาท าการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้คล่องตัวมากขึ้น  นอกจากนั้น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ได้คาดหวังว่าอุดมศึกษาในฐานะองค์กรอุดมปัญญาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบวิจัยของประเทศจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Office of the Higher Education Commission, 2017) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภารกิจด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นภารกิจส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องชี้
วัดต่ออนาคตของประเทศอย่างหนึ่ง เพราะการวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรู้ใหม่ 
 ภารกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนก็เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัย
เอกชนต่างๆ จัดให้มีโครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างผลงานทางด้าน
วิชาการ ด้วยการก าหนดนโยบาย การจัดสรร แสวงหาแหล่งทุน สร้างบรรยากาศการวิ จัยใน
มหาวิทยาลัยและก าหนดภาระงานการท าวิจัยให้เหมาะสม แต่ยังปรากฏว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนมีผลงานวิจัยไม่มากนัก จึงเป็นปัญหาที่ผู้บริหารจะต้องหาทางส่งเสริมตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้อาจารย์เกิดความพึงพอใจในการสร้างผลงานทางด้ าน
การวิจัยให้มากยิ่งขึ้น  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
จัดท านโยบายในการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและ
เอ้ือให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจที่จะท างาน
วิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งข้ึนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
 2. โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

      1.1 ผู้วิจัยน าแนวคิดของ Schumacker and Lomax (2004) ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ไว้อย่างน้อย 400 ตัวอย่าง และ Hair (1995) 
 ซึ่งได้เสนอกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่นักสถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุใช้กันมาก คือ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร และเพ่ือป้องกันการสูญหายจากอัตรา
การตอบกลับของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนแบบสอบถามเป็น 420 ฉบับ 

1.2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งชั้น จ านวน 16 แห่ง และค านวณจ านวนตัวอย่างในแต่ละแห่งตามสัดส่วนของ
อาจารย์ 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผ่านการหาคุณภาพด้วยการตรวจสอบดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Consistency: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และหาค่า
ความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง 0.824 – 0.844 ซึ่งอยู่ในระดับสูง  
          3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
(Descriptive Statistic) (2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และ  (4) การ
วิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน   
 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
66.25 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.75  อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25  รองลงมา 21 – 
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30 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.25, 14.00, 12.50 และ 1.00 
ตามล าดับ ระดับการศึกษา ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมาปริญญาตรีและปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ 11.00 ตามล าดับ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 89.00 
รองลงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 8.75, 2.00 และ 
0.25 ตามล าดับ มหาวิทยาลัยที่สังกัด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คิดเป็นร้อยละ 11.75 รองลงมา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คิด
เป็นร้อยละ 11.25, 9.25, 8.75, 8.50, 8.25, 8.00, 7.75, 7.00, 4.75, 4.50, 3.75, 2.75, 1.75, 1.00 
และ 1.00 ตามล าดับ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา  5 – 
10 ปี 11 - 15 ปี  มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป และ 16 - 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.75, 19.00, 11.50 และ 
6.25 ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าเฉลี่ย (X̅) ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 3.22 – 4.29 
การพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย ความส าเร็จของงานวิจัย การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา การสนับสนุนและนโยบายการบริหาร งบประมาณในการท าวิจัย 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาระงานและบรรยากาศในการท าวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.89, 3.88, 
3.72, 3.70, 3.56, 3.55, 3.50, 3.32, 3.27, 3.26 และ 3.22 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.13 – 0.98 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวไม่แตกต่างกันมาก 
เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V) ของตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 15.69 – 22.82  แสดงว่าตัว
แปรมีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness: SK) มีค่าอยู่
ระหว่าง -0.86 – 0.76 และความโด่ง (Kurtosis: KU) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.20 – 0.49  แสดงว่า ตัวแปร
มีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติสมมาตร 

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
1. ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบลักษณะส่วนบุคคล (PER) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดลักษณะส่วนบุคคล พบว่า โมเดล  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ (Chi-square) 
มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .32 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 นั่นคือ ค่าไค-สแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีค่าเท่ากับ 
1.00  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .005 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .61 ถึง .76 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว  โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ ความรับผิดชอบ 
(RES) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .76 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 58 
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รองลงมาคือ เวลาที่ใช้ในการวิจัย (TIME) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .66 มีความแปรผันร่วมกับ
ลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ 44 และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับ 
การวิจัย (KNOW) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .61 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะส่วนบุคคล 
ร้อยละ 37 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวแปรที่ส าคัญของลักษณะส่วนบุคคล 
 2. ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อม (ENV) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดลักษณะสภาพแวดล้อม  พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์ (Chi-
square) มีค่าเท่ากับ 9.36 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.15 ที่องศาอิสระเท่ากับ 5 นั่นคือ  ค่าไค-
สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .037 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .53 ถึง .86 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ภาระงาน 
(WORK) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 
74 รองลงมาการสนับสนุนและนโยบายการบริหาร (GOVE) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .85 มี
ความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 72 การปกครองบังคับบัญชา (SUPP) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .82 มีความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 67 ความสัมพันธ์กับ
เ พ่ือนร่วมงาน (RELA) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .59 มีความแปรผันร่ วมกับลักษณะ
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 35 งบประมาณในการท าวิจัย (BUDG) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .54 มี
ความแปรผันร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 29 และตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญน้อย
ที่สุด คือ บรรยากาศในการท าวิจัย (ATMO) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .53 มีความแปรผัน
ร่วมกับลักษณะสภาพแวดล้อม ร้อยละ 28  แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อม 

3.  ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวัดทัศนคติในการปฏิบัติงาน พบว่า 

โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (Chi-
square) มีค่าเท่ากับ .03 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .86 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1  นั่นคือ ค่าไค-
สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00  
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .000 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .58 ถึง .99 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกตัว  โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ความส าเร็จ
ของงานวิจัย (SUCC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท า
วิจัย ร้อยละ 98 รองลงมาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (ADVA) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .96 
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มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 92 การพัฒนาตนเอง (DEVE) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .92 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 85 และตัวแปรที่ มีค่า
น้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ (RESP) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .58 มีความแปรผันร่วมกับแรงจูงใจในการท าวิจัย ร้อยละ 34 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมด
เป็นตัวแปรที่ส าคัญขององค์ประกอบแรงจูงใจในการท าวิจัย 

จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล พบว่า โมเดลการวัด
องค์ประกอบทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 
ด้านมีคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจในการท าวิจัย เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปร 
โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 78 คู ่
มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกคู่  ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีทิศทางบวก มีค่าพิสัยตั้งแต่ .009 ถึง .923 โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ตัวแปรความส าเร็จของงานวิจัย (SUCC) กับตัวแปรการได้รับการยอมรับนับถือ (RESP) 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1 และตารางท่ี 1 
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ภาพที่ 1  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์  มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1  ค่าสถิติสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าอิทธิพลของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล         
ต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปรผล MOT 
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0.37** 
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0.39** 
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ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์ = 46.55, df = 32, p = 0.12, GFI = 0.97,  AGFI = 0.96, RMSEA = 0.018 
ตัวแปร 
ความเที่ยง 
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หมายเหตุ:  p<.01 , *p < .05  ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา ค่าไค -สแควร์ 
2 = 46.55, df = 32, p = .12, GFI = .97, AGFI = .96 และ RMSEA = .018 จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่า p มีค่ามากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า GFI และ AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรที่มีค่าความ
เที่ยงสูงสุด คือ การพัฒนาตนเอง (DEVE) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 รองลงมาคือ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (RESP) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .74 และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงน้อยที่สุด คือ เวลาที่ใช้
ในการวิจัย (TIME) และบรรยากาศในการท าวิจัย (ATMO) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .08 
 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) มีค่า
เท่ากับ .81 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการท าวิจัย 
(MOT) ได ้ร้อยละ 81   
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล (PER) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) 
เท่ากับ .37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และตัวแปรลักษณะสภาพแวดล้อม (ENV) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท าวิจัย (MOT) เท่ากับ .39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
ลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลสามารถวัดได้จากความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 
ความรับผิดชอบและเวลาที่ใช้ในการวิจัยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการท าวิจัยเป็นงานวิชาการที่ส าคัญ
ส าหรับอาจารย์ที่ต้องอาศัยความรู้และเวลาในการวิจัยเป็นส าคัญ ถ้าอาจารย์มีทั้งความรู้ในการวิจัย
และเวลาในการท าวิจัยก็ย่อมจะผลักดันให้อาจารย์เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิด
ความรับผิดชอบต่องานวิจัยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) ที่ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย เวลาในการวิจัย นิสัยที่เอ้ือต่อการวิจัย ทักษะเชิงวิจัยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการวิจัย ซึ่งตัว
แปรทั้ง 5 ตัวนี้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัยสูงสุด เท่ากับ 2.54 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยเจตคติต่อการวิจัยและปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยด้วยขนาด 0.14 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Chantawanit, 2006) ที่ได้กล่าวว่า การวิจัยที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ควรจะรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจะช่วยควบคุมกระบวนการแสวงหาความจริงให้เป็น
ระบบ มีขั้นตอนเป็นที่ยอมรับนับถือ ต้องรู้ในเชิงทฤษฎีในด้านที่จะท าการวิจัยเพ่ือเป็นกรอบแห่ง
แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย รวมไปถึงต้องมีความสามารถเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงผู้น าข้อมูล
ที่รวบรวมมาน าเสนอเท่านั้น จะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย 
 ลักษณะสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมสามารถวัดได้จาก
งบประมาณในการท าวิจัย บรรยากาศในการท าวิจัย ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การสนับสนุน
และนโยบายการบริหาร ภาระงานและการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งอาจเป็นเพราะการที่อาจารย์ได้รับ 
การสนับสนุนและมีนโยบายการบริหารที่ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้าน
งบประมาณ หรือการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท าวิจัยให้อาจารย์ รวมทั้งการสนับสนุนให้อาจารย์  มี
การปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันซึ่งงานวิจัยจะส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วย กลุ่มบุคคลหรือสมาชิกใน
หน่วยงานนั้น ๆ ที่มาอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยแต่ละคนจะแสดงบทบาทไปตามหน้าที่ 
สถานภาพ หรือต าแหน่งของแต่ละคน ภายใต้แนวปฏิบัติที่กลุ่มยอมรับร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการวิจัยประกอบด้วยตัว
แปรที่เรียงล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ทุนวิจัย แหล่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยและบรรยากาศในการวิจัย มีอิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัย เท่ากับ 2.0 และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยเจตคติต่อการวิจัยและปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยด้วย
ขนาด 0.14 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tharawatsu, 1997) กล่าวว่า นโยบายการวิจัยถือได้ว่าเป็น
แผนงานที่เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดที่วางไว้เพ่ือให้องค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยได้
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ปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหารในการที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุน ระดมทรัพยากรและความร่วมมือด้านการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ มาเกื้อหนุน 
เพ่ือให้เกิดผลิตผลของการวิจัยที่สมบูรณ์ ซึ่งการก าหนดนโยบายอันหมายรวมถึงการก าหนดนโยบาย
ด้านการวิจัยด้วยนั้นจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางของการ
ก าหนดเป็นนโยบายและการบริหารงานมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้ก าหนดไว้ โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารที่ส าคัญ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ 
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ในวงการบริหารยอมรับว่า เงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานวิจัยก็เช่นเดียวกันเงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยนับได้ว่ามี
ความส าคัญต่อการท าวิจัยให้ประสบผลส าเร็จ อันเนื่องมาจากการด าเนินการวิจัยเรื่องหนึ่ง  ๆ ย่อม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญมากในการจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Panit, 1997) กล่าวไว้ว่า ประเทศต้องเร่งสร้างนักวิจัย โดยอาศัยฐานของนักวิจัยที่มี
อยู่แล้วเพ่ือสร้างเป็น “นักวิจัยอาชีพ” จะท าได้นั้นต้องมีแรงจูงใจที่มากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความมั่นใจว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ การมีทุนวิจัยปริ มาณที่มาก
พอจะช่วยท าให้เกิดโครงการวิจัยจนได้ผลลัพธ์เป็นผลงานวิจัยแล้วยังมีผลให้เกิดการสร้างนักวิจัยให้มี
จ านวนมากขึ้นด้วยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (ChiangRang, 2003) ได้กล่าวว่า การสนับสนุน
จากหน่วยงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจและมีความพร้อมที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จได้ ดังนั้น 
การสนับสนุนจากหน่วยงานจึงน่าจะส่งผลต่อปริมาณผลงานวิจัยของครูด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (Hiranwong, 2005) กล่าวว่า บรรยากาศการท าวิจัยเป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้วิจัยเชื่อว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลิตภาพการวิจัยตลอดจนมีส่วนสนับสนุนเพื่อเพ่ิมผลผลิตการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ 
เช่น จัดอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้อาจารย์
ด าเนินงานวิจัยอย่างเต็มท่ี มีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับการท าวิจัย เป็นต้น 

1.2 หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย เช่น จัดหาแหล่งทุนในการท าวิจัย สร้างบรรยากาศในการท า
วิจัย ก าหนดนโยบายการบริหาร แผนงานด้านการท าวิจัยที่ชัดเจน เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการน าเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้  โดยศึกษาในเชิงลึกซึ่งจะ
เป็นได้ทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีความเหมาะสมมาก
ขึ้นหรืออาจศึกษาเป็นกรณีศึกษาในกรณีที่ต้องการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแล้ว 

2.2 ควรมีการน าโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของอาจารย์
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับประชากรกลุ่มอื่น ๆ เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล 
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Research Productivity of Educators Vocational Education in Higher 
Education]. Kasetsart Journal, 25(1): 72-81. 

Office of the Higher Education Commission. (2017). satha ̄ban ʻudomsưksa ̄ nai 
sangkat [Undergraduate institutions of higher education]. Retrieved 16 
December 2017, from http://www.mua.go.th.  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และสร้างสมการท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
เขต 2 จ านวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประเมินร่วมค่า ประกอบด้วย แบบวัด
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวัดความเชื่ออ านาจ
ภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.86, 0.88, 0.90, 0.83, 0.86 ตามล าดับ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.78, 
0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-0.67, 0.25-0.75 ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 คิดเป็นร้อยละ 34.6 โดยเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสามารถท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด (β=.312) รองลงมาคือ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (β=.200) 
และความเชื่ออ านาจในตนเอง (β=.197) ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเองลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน 
 

ABSTRACT 
 This study was a survey research. The purpose this research were to study 
the factors effect on environmental conservation behaviors of upper primary students 
and to construct predictive equation on environmental conservation behaviors of 
upper primary students. The samples were 154 prathomsuksa four, five, and six 
students in Pathum Thani educational service area office; area one and two. The 
research instruments consisted of future-orientation and self-control questionnaire, 
locus of control questionnaire, friend modelling questionnaire, environmental attitude 
questionnaire, and environmental conservation behaviors questionnaire with reliability 
at 0 . 8 6 , 0.88, 0.90, 0.83 and 0.86, respectively and also had a discriminant index at 
0.21-0.78,  0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-0.67 และ 0.25-0.75, respectively. The collected 
data were analyzed by using mean score, standard deviation, correlation and multiple 
regression. The research result from multiple regression analysis found that 
environmental attitude, locus of control, and future-orientation and self-control were 
able to predict environmental conservation behaviors at 34.6 percent and at .01 level 
of significance. Environmental attitude (β=.312)  was able to predict environmental 
conservation behaviors the most. The second predictor was future-orientation and self-
control (β=.200). The third predictor was locus of control (β=.197). 
 
Keywords 

Environmental conservation behaviors, Environmental attitude, Locus of control, 
Future-orientation and self-control 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Conference on Sustainable Development [UNCSD], 2013) ในปี ค.ศ. 
2012 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล หรือที่รู้จักกันว่า Rio+20 ได้เผยแพร่เอกสารส าคัญ
ที่ใช้ชื่อว่า อนาคตที่เราต้องการ (The future we want) ซึ่งเน้นย้ าถึงอนาคตที่ทุกคนต้องการนั้น
จะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมามุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจจนเกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล (UNEP, 2013) 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า โดยน้ ามีคุณภาพต่ าบริเวณที่ไหล
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ผ่านเขตที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
ประมาณ 1,676 ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น (Environmental Office 
of 6st Region, 2016) เห็นได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดมาจากพฤติกรรม
ของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ (Shaping human behavior) จึงเป็น
เป้าสูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งที่จะพัฒนาพลเมืองให้ประพฤติตนในแนวทางที่พึงประสงค์ 
(Hungerford & Volk, 1990) เช่นเดียวกับนักสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เห็นว่า พฤติกรรมเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาและแสดงออกถึงการรู้สิ่งแวดล้อม (NAAEE, 2011)  

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ไม่ง่ายนัก ดังที่ 
Groot and Stege (2000  cited in Department of Environmental Quality Promotion, 2015) 
อธิบายไว้น่าสนใจว่า พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมจัดเป็นพฤติกรรมที่ให้คุณกับผู้อ่ืน ในขณะที่ ผู้แสดง
พฤติกรรมกลับไม่ได้ประโยชน์อะไร นั่นเท่ากับว่าบุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียสละเพ่ือผู้อ่ืน เช่น การ
ตัดสินใจโดยสารรถสาธารณะในการเดินทาง ผู้นั้นจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกับรถส่วนตัว 
แต่สังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้ประโยชน์เพราะเป็นการลดมลพิษ เป็นต้น ซึ่ งการจะบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด คือ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจ าเป็นต้องค้นหาตัวแปร
สาเหตุที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเพ่ือให้สามารถชักจูงหรือเหนี่ยวน าให้เกิด
พฤติกรรมได้ในล าดับต่อมา  

ส าหรับการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน มาเป็นกรอบในการก าหนด 
ตัวแปรทางจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ตลอดจนผู้วิจัยยังได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมเพ่ือสังเคราะห์  
ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยตรง ผู้วิจัยจึงศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พฤติกรรม จ านวน 5  เรื่อง ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมและงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) เจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม (Chancharoen, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 2) ลักษณะ
มุ่ งอนาคตและควบคุมตน (Khemthong, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 3 )  การ เห็น
แบบอย่าง (Khemthong, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) และ 4) ความ
เชื่ออ านาจภายในตน (Panyaroen, 2009) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของปัจจัยของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการท านายพฤติกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายมีตัวแปรใดบ้าง  
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 2. สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมี
ลักษณะเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 
 2. เพ่ือสร้างสมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่างการวิจัย 

1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 22,128 คน (Pathum Thani Statistic Office, 2016)  

   1.2 ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ซึ่งมีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ 

    1.2.1 การก าหนดขนาดตัวอย่างการวิจัยเป็นไปตามแนวทางของการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ ซึ่ง Hair, et al. (2010) เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย 20 คน 
ต่อ 1 ตัวแปร โดยในการวิจัยนี้มีตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปร จึงต้องใช้ตัวอย่างในการวิจัยอย่างน้อย
จ านวน 100 คน ซึ่งในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 154 คน ซึ่งเป็นปริมาณ   
ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 77  

    1.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน 
(Two-stage random sampling) ซึ่งมีข้ันตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1.2.2.1 สุ่มโรงเรียนตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และเขต 2 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่มและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

1.2.2.2 สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนในขั้นที่หนึ่ง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่มและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ให้ได้กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5 และ 6 จ านวน 154 คน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนตัวอย่างการวิจัยระดับชั้น ป.4-6 จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สพป. โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนตามระดับชั้น (คน) 

รวม 
ป.4 ป.5 ป.6 

 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง 10 9 8 27 
เขต 1 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 8 7 10 25 

 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 8 9 9 26 
 โรงเรียนชุมชนบึงบา 7 9 8 24 

เขต 2 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 10 8 8 26 
 วัดศรีสโมสร 8 9 9 26 

รวม 51 51 52 154 
 
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 3) แบบวัดความเชื่ออ านาจภายในตน 4) แบบวัดการเห็นตัวแบบจาก
เพ่ือน 5) แบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเชิงวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง การเห็นตัวแบบจากเพ่ือน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพือ่ใช้ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2.2 สร้างข้อความของแบบวัดแต่ละตัวแปรที่ศึกษาตามนิยามเชิงปฏิบัติการ พร้อมตรวจ
พิจารณาความชัดเจนของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ซึ่งแบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 4 ระดับ จาก “ปฏิบัติทุกครั้ง” ถึง “ไม่เคยเลย” โดย
เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อค าถามเชิงบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 4 ถึง 1 จาก ค าตอบ “ปฏิบัติทุก
ครั้ง” ถึง “ไม่เคยเลย” ตามล าดับ หากเป็นข้อค าถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม โดยผู้ที่ได้
คะแนนสูง แสดงว่า มีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า  

ส่วนแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน จ านวน 17 ข้อ แบบวัดความเชื่อ
อ านาจภายในตน จ านวน 16 ข้อ แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน จ านวน 13 ข้อ แบบวัดเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 17 ข้อ  ซึ่งเครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 
4 ระดับ จาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อ
ค าถามเชิงบวก ผู้ตอบจะได้คะแนน 4 ถึง 1 จาก ค าตอบ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” ตามล าดับ หากเป็นข้อค าถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงในแต่ละตัว
แปร แสดงว่า เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนั้นสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบที่มุ่งวัด 
(Item Objective Congruence, IOC) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

80 

สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นจึงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เครื่องมือ
วิจัยที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2.5 น าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ตัวอย่างการ
วิจัย จ านวน 30 คน แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย
วิธีการหาความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค พบว่า 
แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวัดความเชื่อ
อ านาจภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม  มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.86, 0.88, 0.90, 0.83 และ 0.86 ตามล าดับ  

2.6 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนน
รวม (Item-Total Correlation) แล้วเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า แบบวัดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน แบบวัดความเชื่ออ านาจภายในตน แบบวัดการเห็นตัวแบบจากเพ่ือน และแบบวัด 
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.21-0.78, 0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-
0.67 และ 0.25-0.75 ตามล าดับ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ซึ่งในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยนั้นมีข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติที่ผู้วิจัยควรท าการตรวจสอบก่อนการใช้สถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

1) ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ พบว่า ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจก
แจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากกราฟ Normal P-P plot ของค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน  (Standardized residual) ซึ่ งพบว่า กราฟที่ ได้ค่อนข้างเป็นเส้นตรง  นั่นแสดงว่า 
ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงใกล้เคียงแบบปกต ิดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กราฟ Normal  P-P plot ตรวจสอบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน (e) 

 
2) ค่าเฉลี่ยของ e เป็น 0 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคก าลังสองน้อยที่สุด (Least square 

error) ท าให้ผลบวกก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าต่ าสุด จะท าให้ผลรวมของ ei = 0 ดังนั้น 
จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของ e รวมจึงเท่ากับ 0 ด้วย หรือ Σei = o ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบข้อตกลงนี้ (Siriwan, 2004 cited in Gaiwun, 2013) 

3) ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X ซึ่งการตรวจสอบ  
ความคงที่ของความแปรปรวนของ e พิจารณาจากกราฟระหว่างค่า e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ได้ พบว่า 
ค่า e กระจายเหนือเส้น 0 และใต้เส้น 0 การกระจายเป็นไปอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน หรือค่า e 
กระจายอยู่รอบ ๆ ศูนย์ แสดงว่า ความแปรปรวนของ e มีค่าคงที ่(Tiraganun, 2012) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  กราฟ Scatterplot ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (e) 
 
4) ความคลาดเคลื่อนของค่าสั ง เกตแต่ละค่า  (ei และ  ej) เป็น อิสระต่อกัน 

(Nonautocorrelation) ตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.835 ซึ่งอยู่
ระหว่าง 1.5 – 2.5 แสดงว่า ei และ ej เป็นอิสระต่อกัน 

5) ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicolinearity) 
ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ค่า Tolerance 
ควรมีค่ามากกว่า 0.1 และค่า VIF ควรมีค่าไม่เกิน 10 (Kajornsilp, 2012) ทั้งนี้ พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเชื่ออ านาจภายในตน การเห็นตัวแบบจาก
เพ่ือน และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม มีค่า Tolerance ค่อนข้างสูง โดยมีค่าเท่ากับ 0.50, 0.76, 0.54 
ตามล าดับ และ VIF มีค่าต่ า โดยมีค่าเท่ากับ 2.01, 1.31, 1.90 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 
ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาตัวพยากรณ์และสร้างสมการท านายของ
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ได้ร้อยละ 34.6 ซึ่ง เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด (β=.312) ประมาณร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง (β=.200) สามารถอธิบายได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.5 และลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน (β=.197) สามารถอธิบายได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 34.6 ตามล าดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 2  
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 ทั้งนี้สามารถเขียนเป็นสมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1) สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนดิบ คือ  
  Y = 0.387 + 0.341X1 + 0.208X2 + 0.240X3 

2) สมการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
     Z = 0.321Z1 + 0.200Z2 + 0.197Z3 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญ 
 

ตัวพยากรณ์ R2 b SEb β  t Sig. 
เจตคตติ่อสิ่งแวดล้อม (X1) .285 .341 .100 .312 3.401** .001 
ความเชื่ออ านาจในตนเอง (X2) .325 .208 .093 .200 2.226* .027 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (X3) .346 .240 .091 .197 2.639** .009 

R2 = .346,  R2
adjusted = .333,  ค่าคงที่ = .387 

*p < .05, **p < .01 
 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวน 3 ตัว คือ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมความ
เชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ได้ร้อยละ 34.6 อภิปรายได้ว่า 
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน  เป็นลักษณะ
ทางจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมที่ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรลักษณะทางจิต โดยในทฤษฎีดังกล่าวได้อธิบาย
ลักษณะพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางจิตใจเพ่ือใช้อธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ได้ โดยมีมุมมองเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมคนดีและเก่งซึ่งเปรียบได้กับส่วนดอกและผลของต้นไม้นั้น  
มีสาเหตุมาจากส่วนล าต้นของต้นไม้ อันประกอบด้วย ลักษณะทางจิตที่ส าคัญ ได้แก่  ลักษณะ  มุ่ง
อนาคตและควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน เจตคติหรือทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
(Bhanthumnavin, 2000) ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรม 
จ านวน 5  เรื่อง ซึ่งพบตัวแปรที่สามารถใช้ในการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1) เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม (Chancharoen, 2012; Kananan, 2012; Rungruangkuuawanit, 
2015) 2) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (Khemthong, 2012; Rungruangkuuawanit, 2015) 
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3) ความเชื่ออ านาจภายในตน (Panyaroen, 2009) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านจิตใจเป็น
แรงผลักดันอันส าคัญให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  

ส าหรับเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรทางจิตลักษณะตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจเนื่องมาจาก เจตคติเป็นการที่บุคคลประเมินความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่อสิ่งใด ๆ (Objects) ที่สะท้อนออกมาในระดับเชิงบวกหรือลบ ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคน
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไป (Eaton & Visser, 2008; Chutai, 2002) ดังนั้น หากนักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นคนรักและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมก็จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวโน้มใน
การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเอาใจใส่ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kananan (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัด
พลังงานไฟฟ้า พบว่า เจตคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 

ส่วนความเชื่ออ านาจในตนเองเป็นตัวแปรทางจิตลักษณะอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ความเชื่ออ านาจภายในตนเป็นตัวแปรที่มีลักษณะแฝง 
(Construct) ซึ่งความเชื่อ (Belief) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ฝังแน่นอยู่ภายใต้ความคิดและความเข้าใจ
ของบุคคล ความเชื่อจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่าง
ใดความเชื่อนั้นจะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อ (Suwannatut, 1974) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ความเชื่ออ านาจในตนเองเป็นการรับรู้ความสามารถของตนในการแสดงพฤติกรรมว่า
ตนเองสามารถท าได้หรือไม่และมีความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น  ๆ มากน้อยในระดับใด 
(Mekuamdee, 2004) หรือมีความเชื่อว่าผลที่ เกิดขึ้นกับตนเองในเรื่องใด ๆ จะเกิดจาก ทักษะ 
ความสามารถ และความพยายามของตนเอง (Solomon & Oberlander, 1974) ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Ojedokun (2011) พบว่า บุคคลที่มีความเชื่ออ านาจภายในตนจะแสดงออกถึงพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า ดังนั้น หากนักเรียนเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะเป็นผู้ก าหนดคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องอาศัยพ่ึงพิงผู้อ่ืนซึ่งเป็นอ านาจภายนอกตน ความเชื่ออ านาจภายในตนนั้นจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 

ส าหรับลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเป็นตัวแปรจิตลักษณะอีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
ในการท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน อาจเนื่องมาจากลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเป็นจิตลักษณะที่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดยบุคคลที่มีลักษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการคาดการณ์และเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดกับ
ตนในอนาคตทั้งผลดีและผลเสีย จึงสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมถึงเป็นคนที่ละเว้นการกระท าบางชนิดหรือความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมที่ต้อง
ใช้ความเสียสละหรืออดทนในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานานพอที่จะน าไปสู่ผลที่ ต้อง 
การในอนาคตได้ (Bhanthumnavin, 1994) ดังนั้น หากนักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
ทางสิ่งแวดล้อม นั่นแสดงว่า นักเรียนจะต้องสามารถควบคุมตนเองทั้งความเสียสละและอดทนในการ
แสดงพฤติกรรมที่ป้องกันหรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ พบว่า เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเองและ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เป็นตัวแปรที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน เช่น จัดเป็นกิจกรรมชุมชม 
การบูรณาการกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่ พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท านายพฤติกรรม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวน 3 ตัว 
คือ เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่ออ านาจในตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน โดยตัว
แปรทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 34.6 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะท าการวิจัยเชิงทดลองโดยน าตัวแปรเชิงปัจจัยทั้ง 3 ตัว 
ดังกล่าวสร้างเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการยืนยัน
ผลการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อน าตัวแปรทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว สู่การจัดการเรียนการสอน
แล้วจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้  
เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก และ 4) ศึกษา
พฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดธรรมนาวา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จ านวน 49 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และแบบประเมินพฤติกรรมการออม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.55/82.33 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.54/18.67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียน
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มีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ 4) 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการออมหลังเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 
 
ค าส าคัญ 
 อินโฟกราฟิก การถ่ายโยงความรู้ การออมเพ่ืออนาคต พฤติกรรมการออม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) develop infographic media based on 
the transfer of learning on the topic of saving for the future of primary 6 students to 
meet the efficiency level of 80/80, 2) compare their learning achievement before and 
after studying through the developed infographic media, 3) identify the students’ 
satisfaction toward the infograpic media, and 4) study their saving behavior. Samples 
were 49 primary 6 students studying in the first semester of the academic year of 2018 
at Wattamnava School under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area 
Office 2, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The samples were 
chosen by simple random sampling. Research tools were infographic media about the 
topic of saving for the future, achievement tests, a questionnaire asking about 
satisfaction, and an evaluation form about saving behavior. The statistics used in the 
research were percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
 It was found that 1) the developed infographic media met the efficiency level 
of 81.55/82.33. 2) The students’ learning achievement after studying through the media 
was higher than that before their learning with a mean score of 25.54/18.67 at a .05 
level of significance. 3) Their overall satisfaction toward the media was at the highest 
level with an average score of 4.54. And 4) their overall saving behavior after learning 
through the media was at a high level with an average score of 4.44. 
Keywords 
 Infographic, transfer of learning, saving for the future, Saving behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในอดีตประเทศไทยในถือเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว มีพืชสมุนไพรใช้เป็นยาส าหรับรักษาโรคประชาชน
กินดีอยู่ดี และมีความสุข จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่เรียกว่า “วิกฤตต้มย า
กุ้ง” ส่งผลท าให้ประเทศไทยต้องแบกรับภาระหนี้สาธารณะและอยู่ในสภาพล้มละลาย รัฐบาล
พยายามออกนโยบายทางการเงิน และให้การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 
2541 จนถึงปี พ.ศ. 2542 กระตุ้นให้เกิดรายได้เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหางบประมาณและสภาพคล่องของ



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
  
 

91 

ประเทศ มีการด าเนินการตามนโยบายทางการเงินต่าง ๆ ที่เข้มงวด และมีการปรับโครงสร้างของ
สถาบันการเงินให้ตอบรับกับภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงปัญหาในด้านราคาสินค้าและค่าบริการต่าง ๆ  
ที่เพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาลนายชวน หลีกภัยได้น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยส่งเสริมให้มีการสอดแทรก
ความรู้ด้านการออมในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมด้านการ
ออมให้กับนักเรียน และรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดผ่านทางสื่อต่าง ๆ เน้นการ
บริโภคผลิตผลของคนไทยด้วยกันเองมากขึ้น (Emergency Decree on Financial System Reform, 
1997)  
 แต่จากการศึกษาของกลุ่มนักวางแผนทางการเงินในปัจจุบันพบว่า ประชาชนวัยหนุ่มสาว
ซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และวัยเพ่ิงเริ่มท างาน ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย มีพฤติกรรมในการใช้เงินเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุนิยมของตนเอง มีการใช้
จ่ายเงินในสินค้าฟุ่มเฟือยและขาดความจ าเป็น ส่งผลให้เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  
เป็นจ านวนมาก (National Credit Bureau, 2018) โดยสาเหตุเกิดจากรายรับไม่เพียงพอ ต่อรายจ่าย 
ท าให้ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินและอาจเป็นเหตุให้เกิดหนี้สาธารณะส่งผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และจากผลส ารวจยังพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 20 ทั่วโลก ก าลังจะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในช่วงประมาณปี 2573 ขณะที่ประชาชนยังคงขาดความมั่นคงทางการเงินและยังขาด
เงินทุนที่จะไว้ใช้ในยามเกษียณ (Bangkokbiznews, 2018) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรม 
การออมตั้งแต่วัยเยาว์ และวัยเพ่ิงเริ่มท างานอย่างจริงจัง จึงควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าของการออมโดยการคัดสรรข้อมูลการออมมาสรรสร้างผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การที่รัฐบาลมี
การจัดตั้งหน่วยงานกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช . ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมด้าน 
การออมเพ่ือให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย สามารถน ามาใช้กับสถาบันครอบครัว  กลุ่มนักเรียนและกลุ่ม
โรงเรียนได้เป็น อย่างดี 
 สื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ สื่อประเภทอินโฟกราฟิก ซึ่งมาจาก 
ค าว่า Information + Graphics หมายถึง การน าข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการท าความเข้าใจ 
ประสบการณ์และความรู้ของผู้สร้างสื่อมาถ่ายทอดผ่านสารสนเทศในลักษณะข้อมูลและกราฟิก 
ซึ่งอาจออกมาในรูปของกราฟเส้น กราฟแท่ง สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนภาพ และรูปภาพที่ถูกออกแบบ
ในลักษณะภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในเวลา
อันรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้น าเสนอ ส่วนมากถูกน ามาใช้เป็นสื่อเสริมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยหลักในการออกแบบอินโฟกราฟิกแบ่งเป็นส่วนของข้อมูลและส่วนของการ
ออกแบบ ด้วยจุดเด่นของสื่ออินโฟกราฟิกที่สามารถอธิบายข้อมูลที่ยากและซับซ้อนท าให้ผู้รับสาร
เข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ว จึงท าให้ปัจจุบันมีการสรรสร้างงานด้วยสื่ออินโฟกราฟิกเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งงานวิจัยเรื่อง การสร้างชุดสื่อฝึกอบรมโดยใช้อินโฟกราฟิกเพ่ือให้ความรู้เรื่องลดภาวะโรคอ้วนและ
ปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ.ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นหนึ่งในผลงานด้านอินโฟกราฟิกที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโรคอ้วน
และปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ.ได้อย่างเป็นอย่างดี (Sripromma & Princhankol, 2014)  
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 การก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล หรือยุคไทยแลนด์ 4.0 ท าให้การศึกษาหาความรู้ไม่ได้จ ากัด
แค่เพียงหนังสือและห้องเรียนอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของวีดีทัศน์สื่อมัลติมิเดีย 
บทเรียนแอนิเมชั่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียง (Audio-Visual Media) 
และสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการถ่ายโยงความรู้ได้เป็นอย่างดี โดยการแปลง
ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนออกมาในรูปแบบภาพ สัญลักษณ์ หรือเสียงประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติ เข้าใจได้ง่ายในเวลารวดเร็ว เช่น 
ภาพกราฟิกเรื่อง “คุณนายออม” (Siam Commercial Bank, 2018) ที่สามารถถ่ายทอด การออมผ่าน
ภาพนิ่งได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการออมและเกิดการวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคตมากข้ึน  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ 
การออมเพ่ืออนาคตขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นปลูกฝังเรื่องการออมเงิน
ตั้งแต่วัยเยาว์และสร้างวินัยการออม ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องการออมเพ่ืออนาคต 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดธรรมนาวา อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังก้าวสู่การเป็นวัยรุ่นในอนาคต และคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการออม
ให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้สนใจน าไปใช้ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมนาวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่
อย่างไร 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเ รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างไร 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง   
การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 
 4. พฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยง
ความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยง
ความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่ เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการ
ถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 549 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมนาวา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 49 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทน
มา 1 ห้องเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1. สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องการออมเพ่ืออนาคตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งมี
หลักการสร้างตามรูปแบบของ ADDIE MODEL (Sriwong, 2013) คือ (1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟิกและการออม เพ่ือก าหนดปัญหาและหา
แนวทางในการพัฒนาสื่อ เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อ รวมถึงศึกษาวิธีการสร้างและ
พัฒนาสื่อผ่านเว็บไซต์ Animaker (2) ขั้นการออกแบบ (Design) โดยออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเริ่ม
จากการวิเคราะห์และสร้างกรอบเนื้อหา สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและเสียงตกแต่งให้มี
ความเหมาะสม ชัดเจนและเข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ว (3) ขั้นการพัฒนา (Development) โดยการ
สร้างสื่อผ่านเว็บไซด์ Animaker และน าสื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า
และแก้ไขความถูกต้อง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนจะอัพโหลดสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต และเผยแพร่งานผ่านเว็บไซต์  
(https://youtu.be/arNZPDvA-Nw) (4) ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ภายหลังการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อโดยการน าไปทดลองกับ
นักเรียนจ านวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง (5) ขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) โดยการท าแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ 
อินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต เพ่ือหาผลสรุปประสิทธิภาพของสื่อ  ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง 
การออมเพ่ืออนาคต 

https://youtu.be/arNZPDvA-Nw
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คุณภาพของแบบทดสอบ เท่ากับ 81.55/82.33 (3) แบบประเมินความพึงพอใจ
เป็นลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 0.97 และ (4) แบบประเมินพฤติกรรมการออม เป็น
ลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.93 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง 
การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก 
ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนของผู้เรียนจ านวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน (E1) เท่ากับ 24.46 คิด
เป็นร้อยละ 81.55 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 24.70 คิดเป็นร้อยละ 
82.33 แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออินโฟกราฟิก มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 กล่าวคือ E1/ E2  มีค่าเท่ากับ 81.55/82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การ

ออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน 
 

การทดลอง 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน E1 E2 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ ร้อยละ 
รายบุคคล 30 24.46 30 24.70 81.55 82.33 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.24/18.67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน   

ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้  เรื่อง การออม         
เพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 49 คน 

 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. T p-value 
การทดสอบก่อนเรียน 30 18.67 1.91 26.38 0.00 
การทดสอบหลังเรียน 30 25.24 1.18 

  * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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              3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ 
เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
สื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอด้านเนื้อหาเป็นอันดับ
หนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมาด้านการน าเสนอ ภาพ สี เสียงประกอบ 
และการเชื่อมโยงของเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และด้านแบบทดสอบและ
การประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักเรียนมีค่าความพึงพอใจต่อ ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 1 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมา การล าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก ภาพที่ใช้
ประกอบสื่อมีความน่าสนใจสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนเหมาะสม และการใช้โทนสีของภาพ
เป็นโทนสีเดียวกันดูแล้วสบายตา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และรูปแบบการ
เชื่อมโยงเนื้อหาท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ตามล าดับ และ
เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ เรื่อง การเรียนด้วยสื่ออินโฟ
กราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคตมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือทดสอบความเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา ความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และการสรุปผลคะแนนท้ายบทเรียน ได้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยง

ความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 49 คน 
 

รายการประเมิน (𝑥̅ ) S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 
1.1 ผู้เรยีนสามารถท าความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว 
1.2 การล าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก 
1.3 เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่องการ

ออมเพื่ออนาคต มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
1.4 เนื้อหาที่น าเสนอสามารถเข้าใจไดง่้าย 
1.5 ผู้เรยีนสามารถน าความรู้ในครั้งนีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
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มากที่สุด 
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มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.71 0.27 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน (𝑥̅ ) S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2. ด้านการน าเสนอ ภาพ สี เสียงประกอบและการเชื่อมโยง   
   ของเนื้อหา 
2.1 ภาพที่ใช้ประกอบสื่อมีความนา่สนใจสามารถสื่อสารออกมาได ้
     อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
2.2 การใช้โทนสีของภาพเป็นโทนสีเดียวกันดูแล้วสบายตา 
2.3 รูปแบบการเช่ือมโยงเนื้อหาท าให้ผู้เรยีนเข้าใจง่าย 
2.4 ภาพประกอบมีสคีมชัดและนา่สนใจ 
2.5 เสียงท่ีใช้ประกอบการน าเสนอท าให้เข้าใจง่าย 
2.6 เสียงท่ีใช้ประกอบมีความชัดเจนและน่าสนใจ 
2.7 ภาพที่ใช้มีความชัดเจน สวยงาม และน่าสนใจ 
2.8  ภาพที่ใช้ประกอบสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
2.9 การเช่ือมโยงความรูส้ร้างปฏิสมัพันธ์แก่ผู้เรยีนกับ    
      บทเรียน 
2.10 การเช่ือมโยงท าให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย 
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มากที่สุด 
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มากที่สุด 
มากที่สุด 
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มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการน าเสนอ ภาพ สี เสียง 4.61 0.12 มากที่สุด 
3. ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 
3.1 ค าถามที่ใช้ในการทดสอบมีความชัดเจน 
3.2 แบบทดสอบที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรยีนรู้ 
3.3 การสรุปผลคะแนนท้ายบทเรียนได้อย่างชัดเจน 
3.4 ความยากง่ายของแบบทดสอบอยูใ่นระดับที่เหมาะสม 
3.5 การเรยีนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพื่ออนาคตมี

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพือ่ทดสอบความเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม 
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0.93 
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มากทีสุ่ด 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 4.25 0.10 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.58 มากที่สุด 

             
 4. ผลประเมินพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตาม
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการออมหลังเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้สูงกว่าก่อน
เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรม การ
ออม โดยแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ออมเงินเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 รองลงมา นักเรียนมีการวางแผนออมเงินไว้เพ่ืออนาคตอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 และนักเรียนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการออมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า นักเรียนน าเงินที่ออม
ไปฝากผู้ปกครอง และ/หรือ ธนาคาร มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.16 และนักเรียนมีการใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 และ
นักเรียนมีการอ่านฉลากสินค้าเพ่ือให้ได้สิ่งของตามวัตถุประสงค์ และรู้จักเลือกซื้อสิ่งของโดยค านึงถึง
จ าเป็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกตาม  

ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน 1 สัปดาห ์ หลังเรียน 1 เดือน 

(𝑥̅ ) S.D. ระดับ (𝑥̅ ) S.D. ระดับ 
1. แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักให้ ออมเงิน 2.12 0.95 น้อย 4.86 0.41 มากที่สุด 
2. มีการวางแผนออมเงินไวเ้พื่ออนาคต 2.10 0.90 น้อย 4.67 0.59 มากที่สุด 
3. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 2.14 0.91 น้อย 4.57 0.65 มากที่สุด 
4. มีเงินไว้ส าหรับซื้อสิ่งของที่อยากได ้ 2.08 0.86 น้อย 4.49 0.74 มาก 
5. มีการแบ่งเงินจากค่าขนมมาหยอดกระปุก 2.06 0.72 น้อย 4.33 0.66 มาก 
6. มีเงินออมเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉนิ 1.80 0.71 น้อย 4.43 0.79 มาก 
7. รู้จักเลือกซื้อสิ่งของโดยค านึงถึงจ าเป็น 1.94 0.94 น้อย 4.24 0.90 มาก 
8. อ่านฉลากสินค้าเพื่อใหไ้ดส้ิ่งของตาม 
    วัตถุประสงค ์

 
2.29 

 
0.82 

 
น้อย 

 
4.24 

 
0.85 

 
มาก 

9. มีการใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 1.88 0.73 น้อย 4.18 0.91 มาก 
10.น าเงินที่ออมไปฝากไว้กับผู้ปกครองและ/ 
     หรือ ธนาคาร  

 
1.82 

 
0.70 

 
น้อย 

 
4.16 

 
0.99 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.94 0.10 น้อย 4.44 0.22 มาก 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง 
การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องการออมเพ่ืออนาคต ผู้เรียนจ านวน 49 คน ท าการ
ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม 30 คะแนน เท่ากับ 18.67 หลังจากที่ท าการทดสอบ
ก่อนเรียนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้อธิบายวิธีการเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ 
เรื่องการออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและก าหนด
แผนการเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมี
กิจกรรมก่อนเรียนโดยผู้เรียนมีความร่วมมือ กระตือรือร้นในการเรียน และมีการบันทึกผลคะแนนก่อน
เรียนคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 81.55 ภายหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออม
เพ่ืออนาคตแล้วให้นักเรียนท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คิดร้อยละ 82.33 แสดงให้เห็นว่า สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.55/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Muangmusik, Sintanakul, & Srisomphan (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วยภาพ
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อินโฟกราฟิกผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนด้วยภาพ
อินโฟกราฟิก ผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิก มีประสิทธิภาพได้ตาม
เกณฑ์ของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.09 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้  เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.67 และหลังเรียนด้วย 
สื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.24 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามทฤษฎีการถ่ายโยง
ความรู้โดยผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องการออมที่มีอยู่เดิมมาถ่ายโยงกับความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิกที่
สร้างขึ้นได้เป็นอย่างดี (Prammanee, 2017) สอดคล้องกับงานวิจัยของมูฮัมมาดี (Mohammadi, 
2017) ได้ศึกษาเรื่องการหาประสิทธิภาพของการใช้สื่ออินโฟกราฟิกเป็นพ้ืนฐานการสอนและการ
พัฒนาความรู้พ้ืนฐานทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเมือง
มักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้อินโฟกราฟิกเป็น
แนวทางในการสอนการเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้สูงขึ้นกับนักเรียน
ในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่ออินโฟกราฟิกถือเป็นกลยุทธ์ใน
การสอนการเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐานที่มีผลสัมฤทธิ์เหมาะกับการพัฒนาทักษะและการคิดวิเคราะห์  
 3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยง
ความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอด้านเนื้อหา
เป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมา ด้านการน าเสนอ ภาพ สี เสียง
ประกอบ และการเชื่อมโยงของเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และด้าน
แบบทดสอบและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักเรียนมีค่าความพึงพอใจต่อ ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมา การล าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไป
หายาก ภาพที่ใช้ประกอบสื่อมีความน่าสนใจสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม และ
การใช้โทนสีของภาพเป็นโทนสีเดียวกันดูแล้วสบายตา อยู่ในระดับ  มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
และ รูปแบบการเชื่อมโยงเนื้อหาท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ เรื่อง การเรียน
ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การออมเพ่ืออนาคตมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือทดสอบความ
เข้าใจได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา ความยากง่ายของ
แบบทดสอบอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และการสรุปผลคะแนน
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ท้ายบทเรียน ได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยิลดิริม (Yildirim, 2016) ได้ศึกษาเรื่อง อินโฟกราฟิกเพ่ือการศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติของ
ผู้อ่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าเสนอความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิกด้านการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนด้วย อินโฟกราฟิกมีความพึงพอใจและมีการแนะน าต่อ  
 4. ผลประเมินพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ตามทฤษฎี 
การถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคตพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการออมหลังเรียนด้ วยสื่อ  
อินโฟกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการออมโดยแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ออมเงินเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมา นักเรียนมีการวางแผนออมเงินไว้เพ่ืออนาคตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และนักเรียนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ตามล าดับ ข้อสังเกตที่พบระหว่างการเรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีถ่าย
โยงความรู้ เรื่อง การออมเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน  ให้ความร่วมมือ 
มีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้เอง โดยอิสระท าให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการออมเงินตามศักยภาพ โดยมีครูวางแผนร่วมกับนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านการออม
มากข้ึน ผู้เรียนมีการแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักให้เกิดการออม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ืออนาคต
และ คิดว่าการออมเงินช่วยลดภาระของผู้ปกครอง จึงเหมาะที่จะน าไปใช้เพ่ิมเติมกับผู้เรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกด้านการออม เพ่ือใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน 
เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมและความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียน 
 2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้ระยะเวลาในการติดตามพฤติกรรมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
           บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อมการ
สนับสนุนจากครอบครัวกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
3) สร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาจ านวน 250 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคท้ังฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของ
อาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.67 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
นักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 และ 
3) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
1) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ คือ Yˆ = 1.311 + 0.452X1 + 
0.180X4  2) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  Z = 
0.554ZX1 + 0.220ZX4 
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ค าส าคัญ 
           ความสุขในการเรียนรู้ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research article were to: 1) study correlation between characteristics 
of student, characteristics of lecturer, environment media and facility, friend and supporter, 
family support and learning happiness, 2)  study of factors affecting on students' learning 
happiness, faculty of education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage, and 3)  construct the predicted equation of the learning happiness of students. 
Samples were 1,200 students randomized by multi-stage random sampling. Research 
instrument was a 5-point scale with Cronbach’s alpha reliability of 0.95. Data were analyzed 
by descriptive statistics methods including frequency, percentage, Pearson product-moment 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research findings were 
as follows: 1)  The relations between 5 factors affected towards learning happiness; characteristics 
of student, characteristics of lecturer, environment media and facility, friend and supporter, 
and family support were positive direction with significance at the .01 level, correlation 
coefficient ranged from 0.30 to 0.67. 2) The factors on the influence of characteristics of student, 
and friend and supporter were affected the learning happiness of the students, statistically 
significance at the level of .05, which were a prediction of 48%. 3) The predicted equation of 
the learning happiness of students were follows: 1) in term of raw scores were: Yˆ = 1.311 
+ 0.452X1 + 0.180X4,  2)  in term of standard scores were: Z = 0.554ZX1 + 0.220ZX4. 
 
Keywords 
          Learning happiness, characteristics of student, characteristics of lecturer  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่าด้วย “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (Office of 
the National Education Commission, 2002) เห็นได้ว่าหนึ่งในเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสุข  
   ความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่  
ในวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นช่วงวัยที่มีการปรับตัวอย่างมากกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนที่แตกต่างไปจาก
ระดับมัธยมศึกษาซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต การท ากิจกรรม และการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่มาจากต่างถิ่นที่มีพ้ืนฐานการเลี้ยงดู ความคิดและพฤติกรรมหลากหลายแตกต่าง
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กันไป ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระหว่างที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 4 ปี จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบ
การเรียน การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อม และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในชีวิตให้
ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ มีทักษะและมีชีวิตที่เป็นสุข  (Thongsom, 2011) ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุข จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
จะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียนและส่งเสริมการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชีวิตทั้งเพ่ือตนเองและสังคม
ต่อไป แหล่งที่มาของความสุขของนักศึกษา พบว่า มีแหล่งที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ซึ่งแหล่งของความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีทั้งแหล่งที่นักศึกษาสามารถสรร
หาความสุขได้ด้วยตนเอง และแหล่งความสุขที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล  

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ยึดองค์ประกอบของความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาของปัทมา ทองสม 
(2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน  ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ ด้าน
ทัศนคติต่อวิชาชีพ ด้านความพึงพอใจในตนเอง และด้านความวิตกกังวล จากองค์ประกอบของ
ความสุขในการเรียนรู้ ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า หากนักศึกษาสนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาที่เรียนมี
ทัศนคติต่อวิชาชีพที่ดี มีความพึงพอใจต่อการเรียน มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และไม่มีความวิตกกังวล
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความใส่ใจการศึกษาของผู้เรียนโดยการช่วยให้ผู้เรียนค้นให้พบในสิ่งที่รัก
และใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ (Beamukda, 2015)  
           ส าหรับนักศึกษาครู ซึ่งจะเป็นคุณครูในอนาคต โดยการสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่มี
เทคนิคการสอนที่ดีเท่านั้น แต่พฤติกรรมการสอนจะต้องออกมาจากอัตลักษณ์และจรรยาบรรณของ
ความเป็นครู ต้องเป็นผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพ่ือนักเรียนและโรงเรียน สิ่งที่ส าคัญที่สุด  คือ 
ความเป็นครูด้วยหัวใจ (Palmer, 1998) โดยหัวใจของความเป็นครูอยู่ที่  “ความสุข” ซึ่งเป็นความสุข
อันเกิดจากการที่นักเรียนของครูท างานร่วมกับครูในการค้นหาความจริงที่มีความท้าทาย ซึ่งเส้นทาง
ใหม่ของการค้นหาความท้าทาย ซับซ้อนของค าตอบนั้น เป็นเส้นทางที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อน แต่จะ
เป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด หากเป็นช่องทางสู่การค้นพบและเกิดการเรียนรู้ส าหรับเด็กและครู 
(Palmer, 1998) อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเป็นครูด้วยหัวใจและมีความสุข จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีมี
ความพร้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตครู หากนักศึกษามีความสุขในขณะที่มีการเรียนรู้ตลอดจนเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ก็ย่อมจะส าเร็จออกไปเป็นครูมืออาชีพได้อย่างสง่างาม 
 การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดย
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งต่อการมีความสุขในการเรียนรู้ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมได้ตรงประเด็นอย่างมีทิศทาง ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยจากนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า 
ปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความสุขในกาเรียนรู้ของนักศึกษา มี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สื่อ และสิ่งสนับสนุน   
4) ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และ 5) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
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 ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและการออกแบบระบบการจัดการให้เกิดผลดีต่อทั้งการเรียนการสอนและ  
การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขให้กับนักศึกษา สมกับการที่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะและ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์  สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน 
กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม การสนับสนุนจากครอบครัว กับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

2. มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจา รย์  
สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม การสนับสนุนจากครอบครัวกับ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. สร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร 
           นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 9 สาขาวิชา ในภาคปกติ จ านวน 1,699 คน (Promote academic and 
registration, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under Royal Patronage, Office, 2018)   
           กลุ่มตัวอย่าง 
            ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตร
ของ Cohen (1977) และผ่านการตรวจสอบ/รับรองคุณภาพโดยนักวิจัยและได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบัน (Wiratchai, 2012) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับปานกลาง (ค่า 
.25) ค่าระดับนัยส าคัญ เป็น .05 และค่าอ านาจการทดสอบ (power) เป็น .95 จากผลการค านวณ ได้
ขนาดตัวอย่างทั้งหมด (total sample size) จ านวน 138 คน แต่เนื่องจากการศึกษากับกลุ่มนักศึกษา 
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จะมีอัตราการตอบกลับประมาณร้อยละ 60 (Wiersma, 1991 cited in Wongwanit, 2005) เพ่ือชดเชย
ความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 250 คน 
และด าเนินการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) จากการส่งแบบสอบถามไปตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 ชุด ผลการตอบ
กลับของแบบสอบถาม พบว่า ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ผ่านการตอบแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 250 ชุด คิด
เป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100   
            การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
             ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะร่วมมือกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่
ก าลังเรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การวิจัย และ
เป็นการฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยจะใช้เ วลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ( rating scale)  
5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ด้านความพึงพอใจในตนเอง ด้านความวิตกกังวล โดยมีข้อค าถามด้านละ 
5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ มีผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 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 ทั้งฉบับ
มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่าแบบวัดมีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
       2. การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง โดยค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .95  ซึ่งถือว่ามีค่าความเที่ยงในระดับสูง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่า
มากกว่า .70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าความเที่ยง (Nunnally, 1967)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรท านายกับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสูตรการหา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)   
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน 
 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.60  เป็นนักศึกษาที่ศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 
1-5 กระจายในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 20 ในแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.00 
             2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านาย ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะ
ของอาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุน
จากครอบครัว กับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 81 32.40 
หญิง 169 67.60 
รวม 250 100.00 

ชั้นป ี
         ช้ันปีท่ี 1 50 20.00 

ช้ันปีท่ี 2 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 3 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 4 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 5 50 20.00 
รวม 250 100.0 

กลุ่มสาขาวิชาท่ีเรียน 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 130 52.00 
กลุ่มศิลปศาสตร์ 120 48.00 
รวม 250 100.00 
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ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. คุณลักษณะของนักศึกษา       
2. คุณลักษณะของอาจารย์ .663**      
3. สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน .329** .560**     
4. กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม .529** .496** .240**    
5. การสนับสนุนจากครอบครัว .570** .471** .315** .505**   
6. ความสุขในการเรียนรู้ .670** .516** .300** .513** .403**  

 

**p < .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวท านายทุกตัว ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของ
อาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.300 ถึง 0.670 ซึ่งตัวท านายที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกจากค่ามากไปน้อย คือ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ กลุ่มเพ่ือนและ
บุคคลแวดล้อม การสนับสนุนจากครอบครัว และสภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน ตามล าดับ 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวท านาย จ านวน 5 ตัวแปร คือ คุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการ
สนับสนุนจากครอบครัว โดยน าคะแนนจากแบบวัดตัวแปรทั้ง 5 ตัว มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า 
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.240 ถึง 0.663 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกสูงสุดคือ คุณลักษณะ
ของนักศึกษา กับ คุณลักษณะของอาจารย์ (r = 0.663) รองลงมาคือ คุณลักษณะของนักศึกษา กับ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (r = 0.570) ส่วนตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อม สื่อ
และสิ่งสนับสนุน กับ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (r = 0.240) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 
นั่นแสดงว่า ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ  (Multicollinearity) (Stevens, 
1992 cited in Kaiyawan, 2013) 
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบโดยพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF พบว่า ตัวแปร
อิสระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อ
และสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจากครอบครัว  มีค่า Tolerance 
ค่อนข้างสูง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .560 - 892 และ VIF มีค่าต่ า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.121 – 1.784 
แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
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 3. ผลการสร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เพ่ือศึกษาตัวท านายและสร้าง
สมการท านายของความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปรตามหรือมี อ านาจในการ
ท านายสูงสุดเข้าในสมการท านายก่อนและเพ่ิมตัวแปรเข้าสู่สมการท านายทีละตัวแปร และทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่เพ่ิมข้ึนแต่ละตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตัวแปรเข้าสมการท านาย 
 

ตัวแปรท านาย  R R2 

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  .670 .449 
คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  
กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม (X4) 

.696 .484 

 

           จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรเข้าท านาย ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  และกลุ่ม
เพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณที่เกิดจากการน าตัวแปรท านายทั้ง
สองเท่ากับ .696 และค่าสัมประสิทธิ์ในการท านาย เท่ากับ .484 คิดเป็นร้อยละ 48.4 
 
ตารางที่  4  ทดสอบความเป็นเส้นตรงของคะแนนจากตัวแปรตามกับตัวแปรท านาย ได้แก่  

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  และ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
Regression  29.729 2 14.864 115.769* .000 
Residual  31.714 247 .128 
Total  61.443 249  

*p<.05 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า คุณลักษณะของนักศึกษา 
(X1) และ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงซึ่งสามารถท านายความสุข    
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยพิจารณาตัว
แปรที่มีอ านาจในการท านายสูงสุดเข้าในสมการท านายและเพ่ิมตัวแปรขึ้นทีละตัวแปรและทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่เพ่ิมข้ึนแต่ละตัว 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b)  
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญ 

 
ตัวแปรท านาย b SEb β t p 

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  .452 .044 .554 10.286* .000 
กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม (X4)  .180 .044 .220 4.076* .000 
a = 1.311     R = .696    R2 = .484    SEest. = .358    *p< 0.05 

 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและ
บุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.4 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย
เท่ากับ .358 ซึ่งคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) สามารถท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้มากที่สุด (β=.554) รองลงมาคือ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) (β=.220) ตามล าดับ โดย
สามารถเขียนเป็นสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ คือ  
  Y’ = 1.311 + 0.452X1 + 0.180X4  

2) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
     Z’ = 0.554ZX1 + 0.220ZX4  
 
อภิปรายผล 

   1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวแปรท านายทุกตัว ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการ
สนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวท านายที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือ คุณลักษณะของ
นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวแปรคุณลักษณะของนักศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา
เองมากที่สุด ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดที่จะเป็นตัวก าหนดท าให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ 
กล่าวคือ หากมีคุณลักษณะภายในสูงย่อมจะส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้สูงด้วย หากวิเคราะห์
นิยามของปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษาแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากสภาวะภายในของนักศึกษาเอง ได้แก่ ยิ้มแย้ม ร่าเริง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู มุ่งมั่น ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongsom (2011) ที่
พบว่า ลักษณะนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษา โดยวิเคราะห์ว่า
อาจเนื่องมาจากความสุขในการเรียนของนักศึกษาจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ส าคัญคือตัวของนักศึกษา
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เอง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Layard (2005) ซึ่งได้กล่าวว่า ความสุขเป็นประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรมและความสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของบุคคลมากพอกับปัจจัยภายนอก เช่นเดียวกันกับที่ 
Wasi (2005) ที่มองว่า กาย จิต ปัญญา เป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความสุขในตัวบุคคล ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์รองลงมา คือ คุณลักษณะของอาจารย์ สอดคล้องกับ Sinsawat & Pittard (2016) ที่
พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยอธิบายว่า นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมการสอนที่
ดีจะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีซึ่งพฤติกรรมการสอนของอาจารย์เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่จัดหาหรือน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้ ในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม ได้แก่ การใช้เทคนิค การสอนและการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด ความ
สนใจและได้รับความรู้ การจัดให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การเสริมแรงที่
เหมาะสมทั้งทางบวกและทางลบ การมีอารมณ์ที่ดี และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะท าให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาดีด้วย  

  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม 
(X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้ง
สองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อความ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เนื่องจากปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษาเป็นปัจจัยจากภายในที่ถูกก าหนดโดยตัวของ
นักศึกษาเอง ซึ่งหากนักศึกษามีคุณลักษณะภายในสูง เช่น มีความพึงพอใจในตัวเอง รัก และศรัทธาใน
วิชาชีพครู มุ่งมั่น ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการเรียนรู้สูงแล้ว จึงส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยู่ได้ค่อนข้างสูงด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา เพียง
ปัจจัยเดียวสามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นต่อความสุขในการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 45 ซึ่งนับว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ปัจจัยร่วมอีกตัว คือ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม 
ซึ่งปัจจัยนี้ถือว่ามีความส าคัญต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในระดับที่สูง
เช่นเดียวกัน โดยอาจอธิบายได้ว่า เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะต้องพัฒนาให้
นักศึกษาครูมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดของครุสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่ก ากับดูแลคุณภาพของการผลิต
บัณฑิตครู ดังนั้น เพ่ือนจึงมีบทบาทส าคัญมาก เนื่องจากต้องท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการ
วางแผนการท างานที่รับมอบหมายจากอาจารย์ หรือ วางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จ าเป็นต้องอาศัยการท างานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ Trangkasombat (2000) ที่
อธิบายว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ๆ และได้รับการกระตุ้นในการเรียนรู้จากกันและกัน จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiboonsuk & Boonsawat 
(2015) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักศึกษาแพทย์ โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเพ่ือน เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิกได้ร้อยละ 30.5 แสดงให้เห็นว่า 
ความสุขจากการเรียนจะเริ่มจากตัวเองเป็นหลัก ถ้านักศึกษามีสติที่มั่นคง และก าลังใจที่ดีในการเรียนแล้ว
นักศึกษาจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง  ๆ ได้ อีกทั้ งความสัมพันธ์ อันดีในกลุ่มเพ่ือนนั้น
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เปรียบเสมือนเพ่ือนร่วมทาง เพ่ือเดินทางไปถึงจุดหมาย ตามหลักสูตรฯ และถ้าเราได้เพ่ือนที่เป็น
กัลยาณมิตรเปรียบเสมือนเราได้ผู้ที่คอยเกื้อหนุนให้เราได้เรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุขด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
             1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และปัจจัยด้านกลุ่ม
เพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 และหากพิจารณาเพียง
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) เพียงปัจจัยเดียว พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ถึงประมาณร้อยละ 45 ดังนั้น ในกรณีเร่งด่วน ส าหรับ  
การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาปัจจัยนี้ เป็นล าดับแรก ๆ เช่น คณะครุศาสตร์ควรมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มุ่งมั่น 
ทุ่มเทและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดย
อาจจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนให้นักศึกษาได้มีส่วนรวมในการท ากิจกรรมเพ่ือเน้นการท างาน
แบบร่วมมือรวมพลัง อันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมีมากยิ่งขึ้นด้วย และหากส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยทั้งสองนี้ได้จะท าให้ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษามีมากยิ่งขึ้นด้วย  
    2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญสองปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
นักศึกษา (X1) และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 48.40 ดังนั้น หมายความว่า อีกร้อยละ 51.60 อาจ
อธิบายได้ด้วยตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาตัวแปรเดียวกันนี้ อาจทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัย หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้             
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 และ 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดท้า
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 โดยการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร 
รวบรวมเป็นร่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก จ้านวน 9 คน 
เครื่องมือในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์เรื่องตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าผลการสัมภาษณ์มาจัดระเบียบข้อมูล พรรณนาหรือแสดง
ข้อมูล ตีความประเด็นและสรุป แล้วน้ามาสรุปจัดท้าเป็นโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี และ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 
21  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกั ดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 33 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 933 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
จ้านวน 500 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสร้าง
โดยการน้าตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเรื่องตัวบ่งชี้
สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .996 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิติ  

  ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 6 องค์ประกอบหลัก และ 23 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักด้าน 
การบริหารจัดการยุคใหม่ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
การมอบอ้านาจความรับผิดชอบ ตัดสินใจ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สมรรถนะ
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หลักด้านการท้างานเป็นทีม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประสานงาน 
การก้าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร  
3) สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเองและบุคลากร มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดการทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและบุคลากร และการมีคุณธรรมจริยธรรม 4) สมรรถนะหลักด้านการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การผลิตนวัตกรรมการบริหาร การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 5) สมรรถนะหลักด้านการ
พัฒนาการคิดมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดเชิงระบบ และ 6) สมรรถนะหลักด้านการมีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน และเมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 176.06 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติค่า df 
เท่ากับ 153 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.15 GFI เท่ากับ 0.97 AGFI เท่ากับ 0.95 
CFI เท่ากับ 1.00 SRMR มีค่าเท่ากับ 0.02 RMSEA เท่ากับ 0.02 และค่า CN เท่ากับ 552.38 แสดงว่า
โมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบหลักสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะ  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ศตวรรษที่ 21 
 

ABSTRACT 
 This study aims to develop a 21st century executive performance indicator 
and to examine the consistency of the 21st- century executive performance indicator 
model of high school developed with empirical data.  There are two stages in the 
process of research:  Step 1 Modeling of the theoretical indicators of 21st century 
management performance by documentary synthesis, gathering draft models of the 
theoretical indicators structure and in- depth interview 9 experts were used to 
formulate a theoretical model. The instrument were the interview questionnaire titled 
the 21st century executive performance indicators of secondary school principals; 
analyzing data by applying interview results to do data organizing, data displaying and 
interpretation, and conclusion, and then summarize it into a theoretical indicator 
structure model, and Step 2 Checking the consistency of the 21st century executive 
performance indicator model.  The population were 933 secondary school principals 
Under the Office of Secondary Educational Service Area 19 – 33 in academic year 2017 
and 500 of them were the samples selecting by Two- Stage Random Sampling.  The 
instrument were created by using indicators and elements obtained from Step 1 to create 
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a 5 –  rating scale questionnaire and reliability value was .996 and data analysis using 
Computer Software.  
   The study findings were as follows:  The competencies of secondary school 
principals in 21st century consisted of 6 core competencies and 23 functional competencies 
such as:1)Modern management core competency which has 3 functional competencies; 
Strategic change management, Empowerment of assigning decision responsibility and Using 
resources efficiency, 2)  Team work core competency which has 5 functional competencies; 
Participative management, Cooperation, Accompany with assigning strategic and goal setting, 
Creating mutual trust and Communication, 3) Individual and organization development core 
competency which has 3 functional competencies; Emotional management, Self and personnel 
understanding and Ethics and virtue, 4) Innovation for development core competency which 
has 4 functional competencies; Creating innovation management, Using technology for 
management, Making organization of learning and Knowledge management, 5)  Thinking 
development core competency which has 4 functional competencies; Creative thinking, 
Critical thinking, Analytical thinking and Systems thinking, 6)  Academic leadership core 
competency which has 4 functional competencies; Curriculum development, Learning 
process development, Supervision in school and Student development and when the 
model is consistent.  The chi- square test was statistically significant at 176. 06, with no 
statistical significance, df = 153.  Chi-Square is 0.15 GFI, 0.97 AGFI is 0.95 CFI, 1.00 SRMR is 
0.02, RMSEA is 0.02, and CN is 552.38. It shows that the Equation of Equation Consistent with 
empirical data.  
 
Keywords 
 Competency Secondary School Principal 21st Century  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge 
Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ 
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือ
เกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะส้าคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ้าต้องเป็น
เช่นนี้ก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไม่ถึง คนยุค
ใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว แต่ประเทศไทยยังไม่ประสบความส้าเร็จในการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ความส้าเร็จของการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษา 
ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญ คือ การบริหารจัดการการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาต้องให้ความส้าคัญกับผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งเป็นหน่วยย่อยท่ีสุด หากสามารถ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

116 

บริหารจัดการการศึกษาให้ดีได้ก็เป็นต้นแบบขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นเพื่อสร้างคุณภาพของผู้เรียน มี
ข้อสังเกตว่าหลายโรงเรียนที่ปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ดีจะมีบุคคลหนึ่ง  คือ ผู้บริหาร
โรงเรียน ซึ่งเป็นตัวหลักส้าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของโรงเรียนทว่าในปัจจุบันพบ
ปัญหาขาดผู้บริหารที่ดี มีทักษะ มีความรอบรู้และเข้าใจการบริหารจัดการการศึกษาให้ประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายซึ่งส่งผลต่อการศึกษาไทยที่ไร้คุณภาพ (Office of the Education Council, 
2015) 
 ในการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลได้ก้าหนดมาตรการพัฒนาและบริหารก้าลังคนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based) หลักผลงาน (Performance 
Based) และหลักคุณธรรม (Merit Based) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงให้
ความส้าคัญที่อยู่บนฐานของหลักการสมรรถนะ (Competency Based Approach) ในด้าน
การศึกษานั้นหนึ่งในกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควร
มุ่งเน้นให้มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการกระจายอ้านาจและการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา (Teacher Development Institute, Faculty and Educational Personnel, 2008) 
 การก้าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนน้ามาสู่การพัฒนางานที่มีคุณภาพ ดังการศึกษาของทอมสัน 
(Thompson, 2003) ที่พบว่า การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาด้าเนินการได้ยาก เนื่องจากแต่ละ
สถานศึกษามีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อม บริบทของชุมชน สังคม ผลจากการศึกษาเขาเสนอว่า
การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องมากกว่ าใช้การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ้าปีการศึกษา หรือการรายงานเหตุการณ์ กิจกรรม โครงการ การประเมินควร
เก็บข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Multiple Sources) และควรมีการแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมืออาชีพจึงต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพัฒนาให้เกิดคุณภาพซึ่งบุคลากรที่ส้าคัญในสถานศึกษาที่จะน้าพาไปสู่สถานศึกษา
แห่งคุณภาพได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องมีสมรรถนะในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญ
ในการพัฒนาและผลักดันสถานศึกษาให้ประสบความส้าเร็จ (Reeves, 2011; Alexander, 2013)   
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ซึ่งเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องก้าวให้ทันและ
พร้อมต่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข้อมูลข่ าวสาร
และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (Sanraratana, 2013)  
 ดังนั้น จากปัญหาและความส้าคัญดังกล่าว ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ และสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับและ
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคตสู่คุณภาพระดับสากล 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีอะไรบ้าง  
 2. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษ  
ที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างโมเดลโครงสร้างตามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมประเด็น
เหล่านี้ ได้แก่ 1) การสังเคราะห์เอกสาร ต้ารา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 
2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดย
เครื่องมือในการวิจัยได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษที่ 21 จ้านวน 1 ฉบับ คือ “แบบสัมภาษณ์เรื่องตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยใช้ประกอบ การสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ สุวิมล ว่องวา
นิช (Wongvanich, 2015) ซึ่งเป็นประเด็นหรือแนวค้าถามแบบกว้าง ๆ แล้วน้าผลการสัมภาษณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูล (Data Organizing) พรรณนาหรือแสดงข้อมูล (Data Displaying) ตีความประเด็น
และสรุป ( Interpretation and Conclusion)  ทวีศักดิ์  นพเกษร  (Nopkesorn, 2006)  ในการ
สังเคราะห์และสร้างโมเดลจากค้าสัมภาษณ์ส้าหรับยืนยันความเหมาะสมของโมเดลตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี
ก่อนน้าไปสร้างแบบสอบถามต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการน้าตัวบ่งชี้ที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร และการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19-
33 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 933 คน ผู้วิจัยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 500 คน ตามแนวคิด
ของเสรี ชัดแช้ม (Chadcham, 2004) ที่ได้กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างส้าหรับการใช้เทคนิค CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) ที่มีองค์ประกอบมากกว่า 3 องค์ประกอบ ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 500 หน่วย ขึ้นไป การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท้าการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ และมีข้อค้าถาม จ้านวน 103 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .996 
ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบ โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficiency) มีค่าความสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 0.30 ค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) มี่ค่า 0.80 ขึ้นไป ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test 
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of Sphericity) มีนัยส้าคัญ ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square Goodness of fit Statistic) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ มีค่าน้อยกว่า 
2.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่ามากกว่า .90 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่ามากกว่า .90 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่ามากกว่า .95 ค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก้าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) มีค่าน้อยกว่า .05 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก้าลั งสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ ( Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) มีค่าน้อยกว่า .05 และค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับ
ดัชนีแสดงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลได้ (CN) มีค่ามากกว่า 200 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ สามารถก้าหนดตัวบ่งชี้ได้ จ้านวน 103 ตัวบ่งชี้ ภายใต้กรอบ
องค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ้านวน  
6 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 23 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ 
มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 2) การมอบอ้านาจความ
รับผิดชอบตัดสินใจ และ 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการท้างานเป็นทีม  มี 5 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) การประสานงาน 3) การก้าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายร่วมกัน 4) การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ 5) การสื่อสาร ด้านการพัฒนาตนเอง
และบุคลากร มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การจัดการทางอารมณ์ 2) การเข้าใจตนเองและบุคลากร 
และ 3) การมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) การผลิตนวัตกรรมการบริหาร 2) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 3) การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และ 4) การจัดการความรู้  ด้านการพัฒนาการคิด มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การคิด
สร้างสรรค์ 2) การคิดเชิงวิพากษ์ 3) การคิดวิเคราะห์  และ 4) การคิดเชิงระบบ ด้านการมีภาวะผู้น้า
ทางวิชาการ มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การนิเทศภายใน และ 4) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
     2.  ผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์และการสร้างสเกลองค์ประกอบ พบว่า 
ตัวบ่งชี้ทุกตัวขององค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยมี  ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficiency) มีค่าตั้งแต่ 0.329 ถึง 0.840 ค่าสถิติของ 
Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) มีนัยส้าคัญ และค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าตั้งแต่ 0.918 ถึง 0.969 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม
ระดับดีมากท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  
 3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้
โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
 จากภาพที่ 1 พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 176.06 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ  
ค่า df เท่ากับ 153 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.15 ค่า GFI เท่ากับ 0.97 ค่า AGFI 
เท่ากับ 0.95 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.02 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.02 และค่า CN 
เท่ากับ 552.38 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นแสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบหลัก
สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
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พิจารณาน้้าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะหลักที่มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบสมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การท้างานเป็น
ทีม (0.97) การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (0.95) การมีภาวะผู้น้าทางวิชาการ (0.93) การพัฒนา
ตนเองและบุคลากร (0.92)  การบริหารจัดการยุคใหม่ (0.91) และการพัฒนาการคิด (0.89) ตามล้าดับ 
  
อภิปรายผล 
 1. จากผลการสังเคราะห์และพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการยุคใหม่ 2) การท้างานเป็นทีม 3) การพัฒนาตนเอง
และบุคลากร 4) การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 5) การพัฒนาการคิด และ 6) การมีภาวะผู้น้าทาง
วิชาการ และผลการวิจัยยังพบว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีองค์ประกอบย่อย 23 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 103 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ้าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการยุคใหม่ การท้างาน
เป็นทีม การพัฒนาตนเองและบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการพัฒนาการคิด และการมี
ภาวะผู้น้าทางวิชาการ จึงจะเป็นผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
องค์ประกอบอยู่ในระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รอง ปัญสังกา 
(Phunsungka, 2012)  ที่ ได้ พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พบว่า 
องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมอบ
อ้านาจรับผิดชอบตัดสินใจ 2) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฮัต และแจ็คสัน 
(Hood & Jackson, 1991) น้าเสนอหลักการจัดการ 7 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการโดยนักบริหารที่
ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือใช้ทักษะและประสบการณ์ของคนอย่างอิสระ 2) การก้าหนดมาตรฐานและ
เครื่องชี้วัดผลงานที่ชัดเจน 3) การเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 4) การปรับรูปแบบการบริหาร
เป็นแบบกระจายอ้านาจ 5) การปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีการแข่งขันมากขึ้น 6) การใช้วิธีการ
บริหารของภาคเอกชน และ 7) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประกิต  สิงห์ทอง (Singthong, 2015) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้านการท้างานเป็นทีม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่อธิบายคุณลักษณะเกี่ยวกับ 1) การท้างานเป็นทีม 2) การช่วยเหลือผู้อ่ืน และ 
3) การมีจิตสาธารณะ 
 2. ก่อนการด้าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดีของ ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasi, 2009) ที่เสนอว่าตัวบ่งชี้ที่ดี
ควรมคีุณภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 1) มีความตรง (Validity) ต้องวัดได้ในสิ่งที่จะวัดอย่างถูกต้อง แม่นย้า 
ตรงประเด็น และ 2) มีความเป็นตัวแทนของประเด็นการประเมินนั้น ๆ 3) มีความเที่ยง (Reliability) 
ต้องวัดได้คงที่เหมือนเดิม เป็นปรนัย วัดได้ตรงกัน หรือใกล้เคียงกันทุกครั้ง  4) มีความเป็นกลาง 
(Neutrality) ต้องเป็นกลางไม่ล้าเอียงหรือชี้น้าไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใด ซึ่งในการประเมินโอกาสจะ
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เกิดความล้าเอียงได้ง่าย เพราะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความไว (Sensitivity) ในการวัดสิ่ง
ใด ถ้าตัวบ่งชี้มีความไวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้ละเอียด เช่น วัดได้หลายระดับยิ่งท้าให้ผลการ
วัดมีคุณภาพสูงขึ้น ดีกว่าวัดได้เพียง 2 ระดับ และ 5) ง่ายในการใช้ (Practically) สามารถน้าตัวบ่งชี้
ไปวัดหรือเก็บข้อมูลได้จริง โดยวิธีต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก และเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็สามารถแปล
ความหมายได้ง่าย และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้าง
องค์ประกอบหลักสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยที่พบนั้นอาจเป็นเพราะที่กล่าวมาแล้ว คือ ถ้าได้ตรวจสอบทฤษฎี
อย่างรอบคอบ และยังหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ นักปฏิบัติการ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่
กล่าวมา แล้วน้าข้อมูลมารวมกัน จึงน่าจะท้าให้โมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนั้นแล้ว ยังพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนประกอบกันหลายค่าเพ่ือ
ความเชื่อมั่น พบว่า โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐานหลักของการวิจัย
ครั้งนี้ที่ว่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างของตัวบ่งชี้ที่
สร้างขึ้นจากทฤษฎี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของศราวุธ   
สุตะวงค์ (Sutawong, 2010) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ (องค์ประกอบย่อย) จ้านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 97 ตัว
บ่งชี้ เมื่อแยกรายสมรรถนะ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 ขึ้นไป และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีภาวะผู้น้า รองลงมา ด้านการมีวิสัยทัศน์ และมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบพบว่า  โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ การตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการ
พัฒนา พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 
ด้านการมีภาวะผู้น้า แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อสมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
รอง ปัญสังกา (Phunsungka, 2012) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ ทั้งรอบที่หนึ่ง รอบที่สอง และ
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รอบที่สาม โมเดลทั้ง 17 โมเดล ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติดังนี้ 
ค่า 2 = 107.32, ค่า df = 160, ค่า P-value = 27, ค่า 2/DF = 0.37, ค่า GFI = 0.98, ค่า AGFI 
= 0.91,  ค่า CFI =  1.00, ค่า CN =  473.02, ค่า SRMR = 0.12 และค่า  RMSEA = 0.13 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร (Phophet, 2013) ที่ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น้า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า Chi-square = 2646.65, ค่า df = 1405, 
ค่า P-value = 0.081, ค่า GFI = 0.96, ค่า AGFI = 0.92, และค่า RMSEA = 0.064) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงค์ แข็งแรง (Khaengrang, 2017) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในบริบทประชาคมอาเซียน และตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในบริบทประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในบริบทประชาคม
อาเซียน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Chi-square = 318.07, df = 
218, p-value = 0.00, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02 และ CN = 493.67) เมื่อพิจารณา
น้้าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะหลักเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (0.71) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน (0.71) การสื่อสารและจูงใจ (0.70) 
การมีคุณธรรมจริยธรรม (0.69) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (0.68) การมีวิสัยทัศน์ (0.67) การบริการ
ที่ดี (0.66) การมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นมืออาชีพ (0.65) การท้างานเป็นทีม (0.64) และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.63) ตามล้าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อยของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดทั้งสามารถ
น้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 1.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสามารถน้าสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อยของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ไปเป็นรูปแบบในการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีสมมรรถนะในการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้อย่างมืออาชีพ 
 2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
  2.1  ควรท้าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดล
ที่ได้รับการตรวจสอบในงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้ชุดฝึกอบรมสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความคงทน (Stability) ของลักษณะตัวบ่งชี้และ
องค์ประกอบตามโมเดลโครงสร้างที่ ได้จากการวิจัยครั้งนี้  ความเป็นอิสระขององค์ประกอบ 
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(Independence) และความเปลี่ยนแปลงในเชิงความเด่นชัดขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือน้าไปสู่การ
สร้างโมเดลอธิบายพัฒนาการของตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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kho ̜̄ng phu ̄bo ̜̄riha ̄n sathān sưksā khan phư ̄nthān [Development of academic 
leadership indicators of school administrators Basic]. Net Journal Review 
Siam University, 27(84), 7-27. 

Phunsungka, R. (2012). ka ̄nphatthana ̄ tu ̄a bongchi ̄ samatthana phu ̄bo ̜̄riha ̄n satha ̄n 
sưksa ̄khan phư ̄ntha ̄n [Development of performance indicators for basic 
school Administrators]. Doctor of Philosophy Thesis Faculty of Management 
Studies Udon Thani Rajabhat University. 

Reeves, D. B. (2011).  Finding your leadership focus. NewYork: Columbia University.  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

124 

Sanraratana, V. (2013). krabu ̄an that mai tha ̄ngka ̄n sưksa ̄ : ko ̜̄rani ̄ thatsana to ̜̄ 
ka ̄nsưksa ̄ satawat thi ̄ yi ̄sipʻet [New paradigm of education: the case of 
attitudes towards 21st century education]. Bangkok: Thippawisut. 

Singthong, P. (2015). ka ̄nphatthana ̄ tu ̄a bongchi ̄ samatthana khru ̄ nai satawat thi ̄ 
yi ̄sipʻet sangkat samnaknga ̄n khe ̄t phư ̄nthi ̄ ka ̄nsưksa ̄ prathom sưksa ̄ nai 
pha ̄k awanʻo ̜̄k chi ̄ang nư ̄a [Development of teacher performance indicators 
in the 21st century under the office Primary education area in the 
northeastern region]. Doctor of Philosophy Thesis Faculty of Management 
Studies Loei Rajabhat University. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีคุณลักษณะทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี  
จ านวน 5 คน อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จัก
ตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตั้งเป้าหมายในชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความหมาย
ของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพจิต
อาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการทราบถึงความหมายและลักษณะของ  
อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางวิชาชีพ 
 
ค าส าคัญ 
 อัตลักษณ์แห่งตน อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล 

Received:   February 6, 2019 
Revised:    March 5, 2019 
Accepted:  March 7, 2019 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

126 

ABSTRACT 
 The purpose of this qualitative research was to study the meaning and 
characteristics of ego identity and professional identity of private-university nursing 
students in and around Bangkok areas. Purposive sampling was used to select key 
informants, which consisted of five nursing students and five nursing instructors and 
professional nurses. In-depth interviews were used to collect the data. The topics and 
questions that guided the interviews were generated from related works on the 
subject. Content analysis was used for the data analysis.  
 The findings reveal that the meanings of ego identity depend on an 
individual’s inner self, and on how they see it from their standpoints. Despite the 
differences, however, five characteristics of ego identity can commonly be identified. 
These are: being one’s own self, self-understanding, goal-setting, emotional maturity 
and interpersonal relations. Similarly, the meaning of professional identity differs 
among the interviewees, but there are five traits of the professional identity that they 
all share: knowledge and professional skills, service-mindedness, volunteer spirits, 
discipline, morality and virtues. The characteristics of ego and professional identity 
found in this study would be beneficial to nursing-student development that nurtures 
the traits that help students reach their personal and professional goals.  
 
Keywords 
 Ego Identity, Professional Identity, Nursing Students 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 อัตลักษณ์แห่งตน (Ego Identity) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เกิดจาก
การที่บุคคลรู้จักตนเองและยอมรับตนเอง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่สังคมและ
วัฒนธรรมก าหนด นักทตษฎีให้ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนว่า เป็นความสามารถในการรู้จัก 
เข้าใจ และยอมรับตนเองทั้งในด้านบวกและในด้านลบ รับรู้บทบาทหน้าที่ของตน มีการตั้งเป้าหมาย
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ สร้างสัมพันธภาพและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ (Erikson, 1968; Jeffrey, 1985) ซึ่งอัตลักษณ์แห่งตนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ 
ความสามารถ ความเชื่อ และการปรับตัวของบุคคล บุคคลที่ค้นหาอัตลักษณ์แห่งตนได้อย่างสมบู รณ์ 
จะมีความเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกได้อย่างอิสระ มีการยอมรับตนเองสูง และสามารถตกลงใจแน่ว
แน่ในการเลือกอาชีพ (Thammma, 2005) อัตลักษณ์แห่งตนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจต่อตนเองและมองเห็น
คุณค่าในตนเอง น าไปสู่การตัดสินใจในการเลือกอาชีพ และการแสดงบทบาททางวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของบุคคล
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน นักทตษฎีให้ความหมายของอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพว่า เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การตระหนักรู้ใน
ตนเองเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทักษะ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Erikson, 
1968) โดยความเป็นวิชาชีพนั้นมีรากฐานอยู่บนหลักการ ทตษฎี และข้อตกลงร่วมกันในวิชาชีพ มีการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะ เพ่ือให้สมาชิกสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ และมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพ่ือปกป้องผู้รับบริการ 
 เมื่อกล่าวถึงความเป็นวิชาชีพ วิชาชีพพยาบาลถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อสังคม เพราะเป็นวิชาชีพที่ช่วยบ าบัดทุกข์และความเจ็บป่วย ในวิชาชีพพยาบาลการที่
พยาบาลมีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่ดีท าให้พยาบาลมีความม่ันคงสม่ าเสมอในการแสดงออกตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ ตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีความรู้สึกผูกพันต่อวิชาชีพ 
(Leddy & Pepper, 1993) โดยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางวิชาชีพจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของ
พยาบาล ทั้งก่อนเข้าเรียนพยาบาล ระหว่างการศึกษา หลังจากส าเร็จการศึกษา และด าเนินต่อไป
ตลอดอาชีพ โดยช่วงเวลาที่ส าคัญท่ีสุดคือช่วงเวลาที่ก าลังเป็นนักศึกษาพยาบาล 
 นักศึกษาพยาบาลแม้ยังไม่ได้เป็นพยาบาลอย่างเต็มตัว แต่อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาลก็เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจะ
เกิดขึ้นในช่วงการเรียนพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล นักศึกษาจะได้
เรียนรู้บรรทัดฐาน ค่านิยม พตติกรรม เจตคติ และวัฒนธรรมของอาชีพจากการปฎิสัมพันธ์กับ
พยาบาลวิชาชีพ และจากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Carlsen, et al., 1984) การเรียนรู้
จากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จหรือการได้รับข้อมูลในเชิงบวกจากพยาบาลที่มีประสบการณ์จะ
ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
พยาบาลในอนาคต  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาลเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และน าคุณลักษณะที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 อัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลมีความหมายและ
ลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ซึ่งก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดอัตลักษณ์แห่งตนของมาร์เซีย (Marcia, 1975) และแนวคิดการพัฒนาอัตลักษณ์
ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลของโคเฮน (Cohen, 1981) และน าคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาเป็น
แนวทางในการสร้างประเด็นค าถามที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของผู้ให้
ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพพยาบาลที่ดี ได้แก่ มีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล มีจิตบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ จ านวน 5 คน  ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ อาจารย์พยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพ จ านวน 5 คน จากนั้นผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะได้ข้อมูลที่อ่ิมตัว (Data Saturation) 
คือไม่พบข้อสงสัยหรือข้อมูลใหม่ จึงยุติการสัมภาษณ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นประเด็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 11 ประเด็น ที่ครอบคลุมเรื่องความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตน
และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์แห่ง
ตน เช่น อัตลักษณ์แห่งตนในความเข้าใจของท่านหมายถึงอะไร ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของอัต
ลักษณ์แห่งตน เช่น ท่านคิดว่าผู้ที่มีอัตลักษณ์แห่งตนควรมีลักษณะอย่างไร ประเด็นเกี่ยวกับ
ความหมายของ  อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เช่น ท่านเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ
พยาบาล หมายถึงอะไร ครอบคลุมในเรื่องไหน ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษาพยาบาล เช่น ท่านคิดว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่ดีควรเป็นอย่างไร ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ท าการแนะน าตัว สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย อธิบายบทบาทของผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยท า
การสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว คือไม่พบข้อสงสัยหรือข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนจากเดิม  
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
โดยมีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method Triangulation) โดยน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งตน
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และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มาเปรียบเทียบเพ่ือดูความสอดคล้องของข้อมูล และ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ตามแนวคิดของ แพตตัน (Patton, 2002) โดยท าการถอดความแบบค าต่อค า (Verbatim) 
และตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังซ้ าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด (Conformability) จากนั้นท า
การสร้างข้อสรุปชั่วคราว โดยขีดเส้นใต้ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความหมายและลักษณะของอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และท าการสร้างบทสรุปโดยน าข้อความและ
ประโยคที่เกี่ยวข้องมาจัดรวมเป็นประเด็นหลัก และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามความหมายและ
คุณลักษณะ จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาเขียนอธิบายความหมายประเด็นหลักต่าง ๆ และเลือกข้อความ
ประโยคที่ชัดเจนสอดคล้องกับความหมายและคุณลักษณะนั้น ๆ มาสนับสนุน จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูล
ที่ได้มาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 
 
ผลการวิจัย 
 ความหมายของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ดีของ
นักศึกษาพยาบาล โดยเป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักเข้าใจและยอมรับ
ตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “สิ่งที่ เป็นตัวตนของเราที่แสดงออกมา ทั้งนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด การกระท า 
บุคลิกภาพทั้งหมด โดยต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน” 
 “ลักษณะหรือจุดเด่นในตัวของเรา รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องรู้จักเข้าใจในตนเอง               
มีจุดมุ่งหมายของตัวเอง และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้” 
 อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่น       
ในความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้าง กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นมี
ความจริงใจในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “พอรู้ข้อดีของตัวเองก็ส่งเสริมข้อดีอันนั้นได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวค าครหานินทา มั่นใจ         
ในตนเอง ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้าง” 
 “ก็ต้องมั่นใจในตนเอง มีความจริงใจ” 
 2. การรู้จักตนเอง เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและ
คุณสมบัติของตนทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยรับรู้ตนเองตามความเป็นจริงและยอมรับได้แม้ว่าตน       
จะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีต่อตนและน ามาแก้ไขปรังปรุงตนเอง          
ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน เข้าใจบริบท สามารถปรับตัวได้ ท าให้ตัวเองมีความสุขได้” 
 “ต้องเป็นคนที่ยอมรับตนเองก่อนว่าตนเองมีข้อดีข้อเสียอะไร” 
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 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รู้จัก
จัดการกับอารมณ์และความคิดของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สามารถผ่ อน
คลายอารมณ์ และสามารถใช้กระบวนการในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือหา
ข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “ก็พยายามปรับความคิดและควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่อย่างนั้นเราก็จะทุกข์” 
 “ก็หาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นให้มากที่สุด แล้วก็มาเลือกว่าวิธีไหนส่งผลเสียน้อยที่สุด” 
 4. การตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองให้ความส าคัญ
และปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายของตนเองโดยมีการวาง
แผนการปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “ตอนนี้ก็พยายามสร้าง พยายามบอกกับตัวเองว่าไม่จ าเป็นว่าเราต้องท าทุกอย่างแล้วคนจะ
มาชื่นชมเรา เราท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีที่สุดคนก็ชื่นชมเราได้ ท าได้เท่าท่ีเราท า” 
 “แต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป วางไว้ในอนาคตว่าอาจจะต้องลงเรียน” 
 5. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
ด้วยความเป็นมิตร สามารถปรับตัวกับคนที่ไม่คุ้นเคย มีการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สื่อสารกับคนอ่ืนได้” 
 “ยอมรับและให้เกียรติคนอ่ืน สื่อสารกับคนอ่ืนได้ดี เป็นมิตรกับคนอ่ืน” 
 สรุป คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จักตนเอง วุฒิภาวะทางอารมณ์ การตั้งเป้าหมายในชีวิต 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สรุปเป็นแผนภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล 
 

อัตลักษณ์แห่งตน 
ของนักศึกษาพยาบาล 

การรู้จัก
ตนเอง 

ความเป็นตัว
ของตัวเอง 

วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล 

การตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต 

การยอมรับตนเอง 

การรับรู้ตนเองตาม
ความเป็นจริง 

ความมั่นใจใน
ตนเอง 

ความจริงใจ 

การควบคุม
อารมณ์ 

การใช้เหตุผลใน
การแก้ปญัหา 

มีเป้าหมาย
ในชีวิต 

การวางแผนให้
บรรลุเป้าหมาย การปฏิสัมพันธ์กบัผู้อื่น การปรับตัวกับผู้อื่น 
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 ความหมายของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของนักศึกษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยเป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมี
ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความเสียสละ เต็มใจที่จะช่วยเหลือ ให้การบริการด้วยใจ มี
ความความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “เป็นลักษณะเฉพาะของพยาบาล เช่น พร้อมที่จะช่วยเหลือ พร้อมที่จะให้บริการ ที่ส าคัญ
ต้องมีความรู้ทั้งทางวิชาชีพและก็ความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองด้วย” 
 “อัตลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลก็คือในเรื่องของภาระหน้าที่งาน เค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์
และก็รับผิดชอบที่จะให้การดูแล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้คือในเรื่องของความรู้และทักษะ       
ในการปฏิบัติซึ่งต้องมีอยู่แล้ว”  
 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ที่ถูกต้องในหลัก
ทตษฎีและหลักการพยาบาล และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ
วิชาชีพพยาบาล ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “เรียนหนังสือรู้เรื่องเข้าใจ ถ่ายทอดออกไปได้ ปฏิบัติได้”  
 “มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ เมื่อจบไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 2. จิตอาสา เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีการแสดงออกในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
อย่างเสียสละโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีน้ าใจเอ้ืออาทรด้วย
ความเต็มใจ มีความเมตตากรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “พยาบาลจะต้องเป็นคนที่พร้อมให้การช่วยเหลือคนอ่ืน”  
 “คนที่จะเป็นพยาบาลจะต้องมีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์” 
 3. จิตบริการ เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย            
มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารในการใช้ค าพูดและภาษาท่าทางอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือความเอาใจใส่ที่จะให้กับคนไข้” 
 “สีหน้าท่าทางและการให้บริการ ลักษณะการกระท าต้องมีความเป็นมิตร” 
 4. ระเบียบวินัย เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ มีความอดทนมั่นคงหนักแน่นไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคหรือสิ่งที่มากระทบ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 “มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง ปฏิบัติออกมาให้ได้ดีโดยมีความใส่ใจ” 
 “มีความอดทน ทั้งในเรื่องของวิชา การเรียน ความเครียด ความอดทนกับคนไข้” 
 5. คุณธรรมจริยธรรม เป็นการที่นักศึกษาพยาบาลมีความซื่อสัตย์ ให้การดูแลผู้ป่วยด้วย
ความเสมอภาคยุติธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นบรรทัดฐานของวิชาชีพพยาบาล          
การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วย เคารพสิทธิของผู้ป่วย และการรักษาความลับ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 
ดังนี้ 
  “ปฏิบัติตามกฏระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ” 
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 “ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนไข้ มีการรักษาความลับคนไข้” 
 สรุป คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 
คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สรุปเป็นแผนภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงคุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 
อภิปรายผล 
 อัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล เป็นลักษณะของนักศึกษาพยาบาลที่มีความเป็น
ตัวของตัวเอง รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์แห่งตนเป็น
ความสามารถในการเข้าใจตนเอง ก าหนดชีวิตของตนเองตามความสามารถและความเชื่อ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ออฟเฟอร์ และคณะ (Offer, et al., 1981) ที่ให้ความหมายของอัตลักษณ์
แห่งตนว่าเป็นการที่บุคคลมีความเข้าใจต่อตนเองและผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอ่ืน        
โดยมีความเป็นตัวของตัวเองและอิสระ 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนที่ค้นพบสอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 
1975) ที่แบ่งอัตลักษณ์แห่งตนออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านการรู้จักตนเอง 
ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เยาวนาท สุนทร (Soonthorn, 2003) ที่ศึกษาอัตลักษณ์ของวัยรุ่น พบว่า 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ เวลา ความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้บทบาท 
ความสามารถในการท างาน การตระหนักในเพศตรงข้าม การเป็นผู้น าผู้ตาม การมีอุดมคติยึดถือ
ปฏิบัติ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบว่านักศึกษาควรมีคือ ความเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตนเอง รู้จัก

อัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
ของนักศึกษาพยาบาล 

จิตอาสา 
ความรู้และทักษะ

ทางวิชาชีพ 

จิตบริการ คุณธรรม
จริยธรรม 

ระเบียบวินยั 

เสียสละ 

เมตตากรุณา 

ความรู้ทาง
วิชาชีพ 

ทักษะการ
ปฏิบัติการ 

ใส่ใจบริการ 

ทักษะการสื่อสาร 

ความ
รับผิดชอบ 

ความอดทน 
ซ่ือสัตย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตนเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิต 
มีอุดมคติยึดถือเป็นแนวทาง สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนทั้งกับเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์แห่งตนของนักศึกษาพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจในตนเองและความจริงใจในการแสดงออก สอดคล้อง
กับแนวคิดของ จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่กล่าวว่า ความเป็นตัวของตัวเอง ความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร 
(Soonthorn, 2003) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของบุคคลที่มีอัตลักษณ์แห่งตน คือ การแสดงความเป็น
ตัวของตัวเอง มีความมั่นในใจตนเอง มีอิสระในการคิดและการกระท า สามารถใช้สิทธิของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
 การรู้จักตนเอง การยอมรับตนเองและรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อิริคสัน (Erikson, 1968) ที่กล่าวว่า ผู้ที่จะค้นพบอัตลักษณ์แห่งตนได้จะต้องมีความเข้าใจตนเอง
รู้ความต้องการ ความถนัด ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม และมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ จอร์จเซลซั่น (Josselson, 1987) ที่กล่าวว่า การรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
อย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร ทราบถึงความต้องการของตนเอง สามารถยอมรับตนเอง ปรับปรุง
ตนเองเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างเป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน 
 วุฒิภาวะทางอารมณ์  การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและการใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมมีอารมณ์ที่มั่นคง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา ธรรมา (Thammma, 2005) ที่กล่าว
ว่า บุคคลที่ค้นหาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์จะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 การตั้งเป้าหมายในชีวิต การมีเป้าหมายในชีวิตและวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายในชีวิต เป็นความมุ่ง
หมายที่จะกระท าเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจด้วยความมุ่งมั่น และความพยายามเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวนาท สุนทร (Soonthorn, 
2003) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลมีแนวทางในการด าเนินชีวิต จะท าให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมได้ 
 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการปรับตัวกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ มาร์เซีย (Marcia, 1975) ที่กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นคุณลักษณะด้าน
หนึ่งของอัตลักษณ์แห่งตน ประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเลือกคบเพ่ือน การท างานร่วมกัน
การปรับตัวกับคนที่ไม่คุ้นเคย  
 อัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล การตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ การมีทักษะ ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สเวซเบิร์ก (Svedberg, 1981) ที่ให้ความหมายว่า 
อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล คือ การมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยมีทักษะ
และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เลดดี้ และเปปเปอร์ (Leddy & Pepper, 1993) 
ที่ให้ความหมายว่า อัตลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกตัวในบทบาทของพยาบาล รู้สึก
มีอ านาจในบทบาท แน่ชัดเกี่ยวกับอุดมการณ์ และข้อตกลงในวิชาชีพ 
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 คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพที่ค้นพบสอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์นรี 
พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) ที่ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ พบว่าคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบว่านักศึกษา
พยาบาลควรมี คือ ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (Nawsuwan, et al., 2015) ที่ศึกษากลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านการดูแลอย่างเอ้ืออาทร ด้านทักษะการคิด  
เชิงวิเคราะห์ ด้านการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบในด้านความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ และด้านจิตบริการคือการดูแลเอาใจใส่อย่างเอ้ืออาทร 
 คุณลักษณะของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  การมีความรู้ทางวิชาชีพและทักษะการปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) ที่กล่าวว่า นักศึกษา
พยาบาลควรจะมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนความสามารถที่เน้นการส่งเสริม ป้องกัน 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สามารถดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) คือ กาย จิตใจ สังคม 
 จิตอาสา การมีความเสียสละและเมตตากรุณา สอดคล้องกับแนวคิดของ แมกนัสเซน 
(Magnussen, 1994) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะต้องเป็นผู้มีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์
โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ คอร์ริแกน (Corrigan, 2001) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีจิต
อาสานอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว การมีจิตอาสายังส่งผลดีต่อผู้มีจิตอาสาด้วย 
 จิตบริการ การมีความใส่ใจในการบริการและมีทักษะการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ
สิวลี ศิริไล (Sirilai, 2013) ที่กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลต้องใช้ศิลปะของการเอ้ืออาทร พยาบาลต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง โดยแสดงออกทั้งทางค าพูด การสัมผัส กิริยาท่าทาง  
สีหน้า แววตา และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (Nawsuwan, et al., 
2015) ที่กล่าวว่า การดูแลอย่างเอ้ืออาทร การให้การพยาบาลด้วยความรู้สึกห่วงใยและเมตตา เห็น
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญเป็นคุณลักษณะด้านหนึ่งของอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล   
 ระเบียบวินัย การมีความรับผิดชอบและความอดทน สอดคล้องกับแนวคิดของ เรมาร์ค 
และคณะ (Raymark, et al., 1997) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีระเบียบวินัย จะเป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติและยอมรับ
ในเป้าหมาย กฎระเบียบและวินัยขององค์การ มีความละเอียดในการท างาน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ (Pimpong, 1997) ที่กล่าวว่า ความมีระเบียบวินัย ความมีสติรอบคอบ เป็น
คุณลักษณะของการเป็นพยาบาล 
 คุณธรรมจริยธรรม การมีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฟราย (Fry, 1994) ที่กล่าวว่า การให้การพยาบาลโดยยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 
การยึดมั่นในความจริง ความซื่อสัตย์และการปกปิดความลับ เป็นหลักการทางจริยธรรมที่ส าคัญของ
การปฏิบัติการพยาบาล และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (Pitakavakath, 2013) 
ที่กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ควรตรวจสอบหรือประเมินก่อนว่านักศึกษาพยาบาลมีอัตลักษณ์
แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพเป็นอย่างไรซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทต่าง ๆ  
 2. ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้นี้เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ และเป็นแนวทาง             
ในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 3. ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในบริบทอ่ืน ๆ เช่น สถานศึกษาของรัฐ หรือ
สถานศึกษาในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีคุณลักษณะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและบริบทของ
สถานศึกษานั้น ๆ 
 2. ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ สามารถใช้เพ่ือประกอบในการพัฒนาเครื่องมือในการ
วัดอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ครอบคลุมคุณลักษณะเหล่านี้ 
 

References 
Carlsen, L. B., Hermansen, M. V., & Vrale G. B. (1984). Professional Nursing Supervision. 

Gyldendal. Oslo, 11-15. 
Cohen, H. A. (1981). The nurse's quest for a professional identity. California: 

Addison-Wesley. 
Corrigan, M. W. (2001). Social exchange theory, interpersonal communication 

motives, and volunteerism: Identifying motivation to volunteer and the 
rewards and costs associated. Master’s thesis. West Virginia University. 

Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton. 
Fry, S. T. (1994). Ethics in nursing practice: a guide to ethical decision making. 

Geneva: ICN. 
Jeffrey, N. (1985). Social Psychology Society and Self. United States of America: 

West Publishing Company. 
Josselson, R. (1987). Finding herself. Pathways to Identity Development in 

women. San Francisco-London: Jossey-Bass Publishers. 
Leddy, S., & Pepper J. M. (1993). Conceptual Bases of Professional Nursing. 3 

Edition. Philadelphia: Lippincott. 
Magnussen, L. (1994). Ethics in the professional curriculum. Nursing Educator. 19(3), 9. 
Marcia, J. E. (1975). Studies in ego identity. Burnaby, BC: Simon Fraser University. 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

136 

Nawsuwan, K., Visalaporn, S., Sattayarak, W. D. (2015). konlawithī kānphatthanā ʻattalak 
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ปัญญาการใช้ประโยชน์ทางยา และสรรพคุณของพืชสมุนไพร ในต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า พืชสมุนไพรที่ส ารวจพบในชุมชนต าบลบ่อเงินมีจ านวน 145 ชนิด
พืชสมุนไพรที่มีส่วนใบ/ยอด เป็นส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยามากที่สุด 98 ชนิด รองลงมาคือ 
ราก/หัว/เหง้า มีจ านวน 94 ชนิด ล าต้น/เปลือก จ านวน 70 ชนิด ผล/เมล็ด จ านวน 54 ชนิด ดอก 
จ านวน 47 ชนิด และทุกส่วนที่น ามาใช้เป็นยาได้ จ านวน 33 ชนิด ตามล าดับ พืชสมุนไพรที่ส ารวจ 
มีวิธีการใช้โดยการต้มมากที่สุด จ านวน 102 ชนิด รองลงมา คือ การใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น การสกัด คั่ว ตาก
แห้ง และบดผง จ านวน 74 ชนิด ต าพอก จ านวน 50 ชนิด และคั้นสด จ านวน 40 ชนิด ตามล าดับ  
พืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน เช่น กระดังงา มีสรรพคุณ บ ารุงเลือด ขับ
ปัสสาวะ เจตมูลเพลิงแดง มีสรรพคุณ บ ารุงไฟธาตุ บ ารุงโลหิต ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณ แก้แผลไฟไหม้
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น้ าร้อนลวก รางจืด ถอนพิษไข้ พิษยาฆ่าแมลง และบัวหลวง มีสรรพคุณ บ ารุงครรภ์ บ ารุงหัวใจ และ
ห้ามเลือด 
 
ค าส าคัญ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research are to study the wisdom in utilizing the herbs in 
community Bongoen sub-district, Lat Lum kaew district, Pathumthani province. The 
research design using by qualitative and supplemented with quantitative data. The 
research methodology by surveyed herbal medicines and interviews of Local Wisdom 
Elite, wisdom utilizing on medicine and pharmaceutical properties of herbal plants in 
Bongoen sub-district, Lat Lum kaew district, Pathumthani province. The results found 
that there were 145 species of herbs found in Bongoen sub-district. the parts of plants 
used as medicine were leafs/young leaf of 98 species, roots/tubers/rhizomes of 94 species, 
stems/stem barks of 70 species, fruits/seeds of 54 species, flowers of 47 species and all 
parts of 33 species, respectively. The using methods of herbal medicines as medicine 
could be classified as boiling for 102 species, other methods (for example extraction, 
parching, drying and grinding) for 74 species, pounding for 50 species and squeezing for 
40 species, respectively. As for the herbal pharmaceutical properties found that 145 
species have different herbal pharmaceutical properties such as ylang – ylang for blood 
nourishing and diuresis, rose – colored leadwort for fire element nourishing and blood 
nourishing, aloe vera for remedy of burns, blue trumphet vine for fever and insecticide 
treatment, sacred lotus for pregnant nourishing, cardio-tonic and stanching.  
 
Keywords 
 Local Wisdom, Herbal Medicines, Utilization 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ ทั้งพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่หลากหลายนานา
พันธุ์ ภายใต้ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน สมุนไพรเป็นพืชที่คนไทยรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน โดยท ามาใช้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค (Tipsurat, 2016) ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพร
นั้น เกิดจากความรู้เชิงวัฒนธรรม การทดลองปฏิบัติ การคัดเลือก และการถ่ายทอด โดยชุมชนและ
สังคมเป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนาน เป็นการเรียนรู้จากความจริงในการด าเนินชีวิต ซึ่งเรียกว่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคยังคงเป็นที่พ่ึงและทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท (Kingko, 2002) 
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ชุมชนต าบลบ่อเงินตั้งอยู่ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเก่าแก่มีวิถีชีวิต
ในการท าการเกษตร มีการปลูกพืชสมุนไพรตามบ้านเรือน โรงเรียน ตามหัวไร่ปลายนา และบริเวณวัด 
โดยเฉพาะที่วัดเจดีย์หอยซึ่งมีศูนย์อนุรักษ์สมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบัน
พืชสมุนไพรมีจ านวนลดลงและในขณะเดียวกันองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรเริ่ม 
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นในอดีต เนื่องจากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็น
สังคมอุตสาหกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน (Sirisen, 2017) ถึงปัญหาของต าบลบ่อเงิน พบว่า 
ชุมชนยังไม่มีการส ารวจและรวบรวมภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดย
ส ารวจพืชสมุนไพรและสัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทางยา และ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์ การ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรที่มีอยู่ ในท้องถิ่นของตน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการจัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพ่ือเผยแพร่ความรู้
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพรในชุมชนอย่างไร โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีประโยชน์ทางยาและสรรพคุณอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ ประชาชนในต าบลบ่อเงิน จ านวน 4,421 คน (Bo Ngoen Subdistrict 
Administration Organization, 2016) กลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากปราชญ์ท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นหมอพ้ืนบ้าน จ านวน 7 คน ผู้ปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร จ านวน 7 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแนะน าปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งน าไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเจาะจงให้เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และสะท้อนข้อมูลผ่านการเป็นตัวแทนกลุ่ม
หรือตัวแทนชุมชนที่ศึกษา และแบบส ารวจ เพ่ือใช้ในการส ารวจพืชสมุนไพรในต าบลบ่อเงิน 
ด าเนินการวิจัยโดยส ารวจและสัมภาษณ์ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชน และสรุป
ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ 
สามเส้า (Triangulation) จากปราชญ์ท้องถิ่น ต ารา และผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลเชิงปริมาณใช้
วิเคราะห์ทางสถิติหาค่าร้อยละ  
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาด

หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ชุมชนบ่อเงินมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและรู้จัก
การน าพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางยา ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การใช้ประโยชน์ทางยาและสรรพคุณจากพืชสมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชนิดพืช 

ประโยชน์ทางยา 

สรรพคุณ 

ส่วนที่ใช้เป็นยา วิธีการใช้ 

รา
ก/

หัว
/เห

ง้า
 

ใบ
/ย

อด
 

ดอ
ก 

ล า
ต้น

/เป
ลืก

 
ผล

/เม
ล็ด

 
ทุก

ส่ว
น 

ต้ม
 

ต า
พอ

ก 
คั้น

สด
 

อื่น
 ๆ

 

1 กระดังงา - / / / - - - / - - บ ารุงเลือด ขับปัสสาวะ  
2 กระโดน (จิก) - / - / / - - / - - สมานแผล แก้พิษงู บิด ฝี 
3 กระทิง / / / / / - / / / / ขับปัสสาวะ สมานแผล  
4 กระเบา - - - - / - / / / / รักษาเรื้อนกวาง หิด ปวดข้อ 
5 กันเกรา - - / / - - / - - - ขับลม แก้ริดสีดวงทวาร หืด 
6 การบูร / - - / - - - - - / แก้เคล็ดบวม ขัดยอก  
7 ขันทองพยาบาท - - - / - - / - - - รักษากามโรค กลากเกลื้อน  
8 ขี้เหล็ก / / - - - - / - - - แก้ไข้ แก้นิ่ว แก้หืด 
9 ข่อย - / - / - - / - - / แก้ปวดฟัน แก้บิด 
10 คูน (ราชพฤกษ์) / / - - / - / - - / แก้พิษไข้ พิษร้อน ขับเสมหะ 
11 คอแลน - - - / / - / - / - บ ารุงเลือด ห้ามเลือด 
12 แคนา / - / - - - - - - - ขับเสมหะ บ ารุงโลหิต 
13 แคบ้าน  - / / / - - / - - - แก้ไข้ ดับพิษ แก้บิด 
14 ชะมวง / / - - - / - - - / ถอนพิษไข้ แก้บิด 
15 ชงโค / / / / - - / - - - ลดพิษไข้ ขับลม แก้ท้องเสีย 
16 ตะขบไทย - - - / - - - - - / ขับพยาธิไส้เดือน แก้ท้องร่วง 
17 ตะขบฝรั่ง / / - / / - / - / - บ ารุงก าลัง แก้ท้อร่วง 
18 ตะลิงปลิง / / / - / - / / / / แก้พิษร้อนใน แก้คัน แก้ไอ  
19 ตีนเป็ดน้ า / / / / - - / / / / ขับน่ิว ขับเสมหะ ฆ่าพยาธิ               
20 ทุเรียนเทศ - / - - - - / - - / รักษาโรคมะเร็ง 
21 เทพธาโร - / - / - - - - - / บ ารุงธาตุ แก้ลมจุกเสยีด  
22 ทองหลาง / / / / / / - - - / ขับพยาธิไส้เดือน บ ารุงน้ าดี  
23 นนทรี - - - / - - / - - - แก้ท้องเสีย ขับลม 
24 น้อยหน่า / / - / / - - / / - แก้กลากเกลื้อน เหา หิด  
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ที ่

ชนิดพืช 

ประโยชน์ทางยา 
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ก 
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/เม
ล็ด

 
ทุก

ส่ว
น 

ต้ม
 

ต า
พอ

ก 
คั้น

สด
 

อื่น
 ๆ

 

25 บุนนาค / / / / - - / / - - แก้อ่อนเพลีย แก้ฟกช้ า  
26 ปีบ / / / - - - - - - / แก้ริดสดีวงจมูก หอบหืด  
27 เปล้าน้อย / / / / / / - - - / แก้โรคกระเพาะ บ ารุงธาตุ                
28 เปล้าใหญ ่ / / - / - - / - - - บ ารุงธาตุ แก้ไข้ แก้ปวดท้อง  
29 ฝรั่ง / / - - / - / / / - แก้ท้องเสีย ระงับกลิ่นปาก  
30 พิกุล / / / / - - - - - / แก้ลม บ ารุงโลหิต 
31 พิลังกาสา / / / / / - / / - - แก้โรคเรื้อน แก้พิษงูกัด 
32 เพกา (ลิ้นฟ้า) / - - / - - - - - - บ ารุงธาตุ แก้ฟกช้ า 
33 มะกรูด / / - - / - - - - - แก้ไอ ขับเสมหะ ฟอกโลหิต 
34 มะกอก - / - - / - - - - - แก้บิด แก้โรคหัวใจ 
35 มะกอกน้ า - - / - / - - - - / บ ารุงธาตุ แก้ริดสีดวงในคอ  
36 มะเกลือ / / - / - / / / - / แก้อาเจียน ขับพยาธ ิ
37 มะขาม - / - / / - - - - - ยาระบาย แก้ไข้ แก้ไอ 
38 มะขามเทศ - - - - / / - - - - สมานแผล แก้ท้องร่วง 
39 มะขามป้อม / / / - / - - - - - แก้ไข้ แก้ไอ แก้เสมหะ 
40 มะค าดีควาย / / - / / - / - - - แก้ไข้ โรคผิวหนัง ฝีอักเสบ 
41 มะดัน / / - - / - / - - - ขับฟอกโลหิต สกัดเสมหะ 
42 มะตูม / - - / / - - - - - แก้ร้อนใน บ ารุงธาตุ 
43 มะเฟือง / / - / / - / / - - แก้ไข้ แก้ผื่นคัน ปวดข้อ 
44 มะยม  / - - / / - / - / - กัดเสมหะ แก้ไอ แก้ไข ้
45 มะรุมบ้าน  / / / / / - / / - - ถอนพิษไข้ แก้บวม 
46 ยอบ้าน (ยอ) / / / / / - / - / - ขับลม ระบายท้อง บ ารุงธาต ุ
47 ล าดวน - - / - - - - - - / แก้ลม บ ารุงหัวใจ 
48 สะเดา  / / / - / - / - - - แก้ไข้ รักษาโรคผิวหนัง  
49 สมอไทย - - / / / / / - - / แก้ท้องผูก ขับปัสสาวะ  
50 สมอพิเภก / - / - / - / - - / บ ารุงรา่งกาย แก้โรคตา  
51 สารภ ี / - / - - - / - - / บ ารุงปอด รักษาวัณโรค 
52 หว้า - - - / / - / - - - แก้บิด ท้องเสีย ปากเปื่อย 
53 กระบือเจด็ตัว - / - / - - / / / - แก้อักเสบในสตรีคลอดบุตร  
54 กาหลง / / / / - - / - - / ลดความดันโลหิต  
55 แก้ว / / - - - - / - - / ยาขับระดแูละระบายลม       
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56 ก าลังวัวเถลิง / - - / - - / - - / บ ารุงโลหติ แก้ปวดเมื่อย  
57 ก าลังเสือโคร่ง - / - / - - / / - - บ ารุงก าลัง แก้ปวดเมื่อย  
58 ก าลังหนุมาน - - - / - - - - / / แก้น้ าดีพิการ บ ารุงก าลัง  
59 ขลู่ - / / - - / / - - / ลดความดันโลหติ แก้นิ่ว  
60 ข่อยด า - / - / - - - / / - แก้พิษสัตว์กัดต่อย  
61 จันทน์แดง - - - / - - - - - / แก้ไข้ แก้พิษฝีอักเสบ  
62 จันทร์ผา - - - / - - / - - - แก้เลือดออกตามไรฟัน 
63 เจตมลูเพลิงขาว / / - - - - / / - - ขับพยาธ ิขับประจ าเดือน  
64 เจตมลูเพลิงแดง / / / - - - - - - / บ ารุงไฟธาตุ บ ารุงโลหิต  
65 ชุมเห็ดเทศ / / / - - - / - - - ขับพยาธิ ยาระบาย 
66 ชุมเห็ดไทย - / - / / - / / / / แก้โรคผิวหนัง ยาระบายอ่อนๆ   
67 เตยหอม / / - / - - / / - - บ ารุงหัวใจ แก้โรคผิวหนัง  
68 ทองพันช่ัง / / - - - - - / - / แก้โรคผิวหนัง แก้ผมหงอก  
69 ทับทิม / / / / / - / - - - แก้ท้องร่วง ถ่ายพยาธิ 
70 ธรณสีาร / / - / - - / / - - แก้ปวดฟัน แก้โรคเหงือก  
71 ปลาไหลเผือก / - - - - - / - - / บ ารุงก าลัง แก้พิษทุกชนิด 
72 ปอกะบิด / - - / / - / - - - ลดไขมันในเส้นเลือด  
73 พญารากขาว / - / - - - / / - - ห้ามเลือดในริดสีดวงทวาร  
74 พญาไร้ใบ / / - / - / / / - - บ ารุงก าลัง แก้ริดสีดวงทวาร  
75 พญาเล็บครุฑ - / - - - / / - / - สมานแผล แก้ปวดท้อง  
76 มะขามแขก - / - - / - / - - / แก้ท้องผูก เป็นยาระบาย 
77 มะเขือพวง  / / - / - - / / - / แก้ส้นเท้าแตก ฟกช้ า  
78 มะแว้งต้น  / / - - / - / - - - แก้ไอ ขับเสมหะ ท้องผูก 
79 เสลดพังพอนตัวผู ้ - / - - - / - / / - แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย  
80 หนุมานประสานกาย - / - - - / / / - - แก้ไข้ ปวดเมื่อย ช้ าใน 
81 หม่อน - / - - / - / - / - บ ารุงสายตา บ ารุงโลหิต  
82 เหงือกปลาหมอ / / - - / / / / - / แก้แผลพุพอง น้ าเหลืองเสีย  
83 กะเม็ง / / / / - - / / / / ห้ามเลือด แก้ผมหงอก  
84 กะเพรา / / - - / / / - / / แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม  
85 กระเพราแดง / / - - / / / - / / ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ  
86 กระเจี๊ยบแดง - / / - / - / - - - แก้ไอ กัดเสมหะ  
87 กระชาย / - - - - - / - / / ท าให้กระชุ่มกระชวย 
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88 กระชายด า / - - - - - / - / / บ ารุงก าลัง แก้ปวดเมื่อย 
89 กระทือ / / / / - - / - - - แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
90 กระวาน / / - / - - / / - - แก้ท้องอืด ร ามะนาด 
91 กล้วยน้ าไท - - - - / - - - - / บ ารุงก าลัง ยาอายุวัฒนะ 
92 กล้วยน้ าว้า - - - - / - - - - / แผลในกระเพาะอาหาร  
93 ขมิ้น (ขมิ้นชัน) / - - - - - - - / / แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง 
94 ข่า / / / / - - / / - - แก้กลากเกลื้อน ตะคริว 
95 โคกกระสุน / - - - / / / - - / แก้ปวดฟัน แก้หนองใน  
96 ชะพลู / / / - - - / - - - ขับเสมหะ บ ารุงธาตุ 
97 ตะไคร ้ / / - / - - / - - - เบื่ออาหาร ปัสสาวะขัด 
98 ตะไคร้หอม / / - / - / / - - / แก้จุกเสยีดแน่นท้อง  
99 น้ านมราชสีห ์ / / - / - / / - - / แก้ไข้ แก้หอบหืด  
100 บุก / - - - - - / / - / ลดไขมันในเลือด กัดฝ้า 
101 เปราะหอม / - / / - - / - - - แก้หวัด ขับเลือดเน่าสัตรี 
102 ผักคราดหัวแหวน / / / - - / / / - / แก้ปวดฟัน เจริญอาหาร 
103 ผักชีล้อม - - - - / / / - - - ขับเหง่ือ ขับลม บ ารุงปอด 
104 พลูคาว / / - - - / / - / / แก้น้ าเหลืองเสีย  
105 แพงพวย / / - - - - / - - - บ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ  
106 พลับพลึง - / - / / - - / - / แก้ช้ าบวม เคล็ดขัดยอก              
107 ไพล / - - - - - - / / / แก้ฟกช้ า บวม ปวดท้อง  
108 ไพลด า / - / - - - / - / / แกป้วดเมื่อย ช้ าใน แก้บิด 
109 ไพลเหลือง / - - - - - - / / - แก้ฟกช้ า ปอดบวม 
110 ฟ้าทะลายโจร - / - - - / / / / / แกไ้ข้ เจ็บคอ แก้ท้องเสีย  
111 ลูกใต้ใบ / / - - / / / - - / บ ารุงร่างกาย บ ารุงสายตา  
112 ล าโพง / / / / / / - / / / แก้ริดสีดวงจมูก  
113 ว่านชักมดลูก / - - - - - - - - / แก้ปวดมดลูก กระชับช่องคลอด 
114 ว่านมหากาฬ / / / - - - / / - / ดับพิษกาฬ พิษร้อน พิษไข้ พิษ

อักเสบ 
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115 ว่านหางจระเข ้ - / - - - - - - / / แก้แผลไฟไหม้  น้ าร้อนลวก 
บาดแผล 

116 สาบเสือ - / - - - - - / - - ห้ามเลือด  
117 สาระแหน ่ - / - - - - / / - / ขับเหง่ือ ขับลม  
118 หญ้าขัดมอญ / / - - - / / / / / แก้ตัวรอ้น บ ารุงปอด  
119 หญ้าดอกขาว / / - / / - / / / / แก้ปวดท้อง ตาแดง  
120 หญ้าปักกิ่ง - / - - - / / - / - แก้มะเร็ง เบาหวาน  
121 หญ้าแพรก / - - - - / / / - / แก้ไขพ้ิษ ปวดกระดูก  
122 หญ้าหนวดแมว / / - - - / / - - / ขับน่ิว ขับปัสสาวะ  
123 หูเสือ  - / - - - - - - / - แก้ฝีในหู โรคหืด 
124 โหระพา / / - - - - / / - - ขับลม แกแ้ผลเรื้อรัง  
125 อ้อยแดง / - - / - / / - - / แก้ปัสสาวะพิการ โรคนิ่ว  
126 กะทกรก  - - - / - - / - - - เป็นยาถ่ายพยาธ ิ
127 การเวก - - / - - - - - - / แก้ลมวิงเวียน  
128 ดีปล ี / - / / - - / - - - แก้ปวดท้อง ปวดฟัน  
129 ต าลึง  - - - - - / / - - - แก้ไข้หัวลม 
130 บอระเพ็ด / / / / - - - - - - ดับพิษร้อน แก้ไข้  
131 พริกไทย - - - - / - / - - / แก้ท้องอืด ขับเหงื่อ  
132 พลู  - / - - - - - - - / ห้ามเลือดก าเดา 
133 เพชรสังฆาต - / - / - - / - / / แก้ริดสีดวงทวาร  
134 มะระขี้นก  / / - - / - / - / - ช่วยเจริญอาหาร 
135 มะลิ (มะลลิา) - / / - - - - / - / บ ารุงหัวใจ  
136 ย่านาง  / / - / - - / - / / แก้ไข้ แก้พิษ  
137 ย่านางแดง  / / - / - - / - / - แก้พิษเมา แก้ไข ้
138 รางจืด / / - - - - / / / - แกไ้ข้ พิษยาฆ่าแมลง  
139 ส้มป่อย / / / / / - / / - / ฟอกโลหิต ขับเสมหะ  
140 เสลดพังพอนตัว

เมีย  
/ / - - - / - - - / แก้แมลงสัตว์กดัต่อย  
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141 อัญชัน / - - - / - / / - / บ ารุงตา ขับปัสสาวะ ท าให้
ผมดกด า 

142 ผักแว่น (ตีนเต่า) - / - - - / / - / - ลดไข้ บ ารุงสายตา  
143 บัวหลวง / / / / / / / / - / บ ารุงครรภ์ บ ารุงหัวใจ ห้าม

เลือด 
144 บัวสาย (บัวแดง) / - / / / - / - - - บ ารุงร่ายกาย บ ารุงหัวใจ 

บ ารุงครรภ์ 
145 ว่านน้ า / / / / / / / / - / แก้ปวดท้อง บ ารุงธาตุ ขับ

ลมในล าไส้   
รวมพืชสมุนไพรทั้งหมด 9 4 9 8 4 7 7 0 5 4 3 3 1 0 2 5 0 4 0 7 4  
ร้อยละของพืชสมนุไพร

ทั้งหมด 64
.8 3 

67
.5 9 

32
.4 1 

48
.2 7 

37
.2 4 

22
.7 6 

70
.3 4 

34
.4 8 

27
.5 9 

51
.0 3 
 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า สมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน มีจ านวนทั้งสิ้น 145 ชนิด โดย

จ าแนกตามส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยาในส่วนที่ใช้เป็นยา พบว่า พืชสมุนไพรที่ส ารวจที่มี
ส่วนใบ/ยอด เป็นส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยามากที่สุด 98 ชนิด (ร้อยละ 67.59) รองลงมา คือ ราก/
หัว/เหง้า มีจ านวน 94 ชนิด (ร้อยละ 64.83) ล าต้น/เปลือก จ านวน 70 ชนิด (ร้อยละ 48.27) ผล/เมล็ด 
จ านวน 54 ชนิด (ร้อยละ 37.24) ดอก จ านวน 47 ชนิด (ร้อยละ 32.41) และทุกส่วนที่น ามาใช้
เป็นยาได้ จ านวน 33 ชนิด (ร้อยละ 22.76) ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามส่วนของพืชที่น ามาใช้
ประโยชน์ทางยาในส่วนของวิธีการใช้ พบว่า สมุนไพรที่ส ารวจมีวิธีการใช้โดยการต้มมากที่สุด จ านวน 
102 ชนิด (ร้อยละ 70.34) รองลงมา คือ วิธีอ่ืน ๆ เช่น การสกัด คั่ว ตากแห้งและบดผง จ านวน 74 
ชนิด (ร้อยละ 51.03) ต าพอก จ านวน 50 ชนิด (ร้อยละ 34.48) และคั้นสด จ านวน 40 ชนิด (ร้อยละ 
27.59) ตามล าดับและเม่ือจ าแนกตามชนิดพืชและสรรพคุณ พบว่า พืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณ
แตกต่างกัน เช่น กระดังงา มีสรรพคุณ บ ารุงเลือด ขับปัสสาวะ ชงโค มีสรรพคุณ ลดพิษไข้ ขับลม แก้
ท้องเสีย เทพธาโร มีสรรพคุณ บ ารุงธาตุ แก้ลมจุกเสียด เปล้าน้อย มีสรรพคุณ แก้โรคกระเพาะ บ ารุง
ธาตุ สมอไทย มีสรรพคุณ แก้ท้องผูก ขับปัสสาวะ กระบือเจ็ดตัว มีสรรพคุณ ห้ามเลือด ถอนพิษไข้ 
แก้อักเสบในสตรีคลอดบุตร ขับโลหิตเสียและน้ าคาวปลา ก าลังวัวเถลิง มีสรรพคุณ บ ารุงโลหิต  แก้
ปวดเมื่อย เจตมูลเพลิงแดง มีสรรพคุณ บ ารุงไฟธาตุ บ ารุงโลหิต ปลาไหลเผือก มีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง 
แก้ปวดท้อง แก้พิษทุกชนิด หม่อน มีสรรพคุณ บ ารุงสายตา บ ารุงโลหิต บ ารุงไต กระเพราแดง มี
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สรรพคุณ ขับลม แก้ปวดท้อง บ ารุงธาตุ กระชายด า มีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง แก้ปวดเมื่อย ว่านหาง
จระเข้ มีสรรพคุณ แก้แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก หญ้าหนวดแมว มีสรรพคุณ รักษาโรคเบาหวาน หูเสือ 
มีสรรพคุณ แก้ฝีในหู ไข้หวัด โรคหืด บอระเพ็ด มีสรรพคุณ ดับพิษร้อน แก้ไข้มาเลเรีย พริกไทย มี
สรรพคุณ แก้ท้องอืดเฟ้อ ขับลม ขับเหงื่อ บ ารุงธาตุ เพชรสังฆาต มีสรรพคุณ แก้ริดสีดวงทวาร รางจืด 
ถอนพิษไข้ พิษยาฆ่าแมลง ส้มป่อย มีสรรพคุณ ฟอกโลหิต ขับเสมหะ ผักแว่น มีสรรพคุณ ลดไข้ บ ารุง
สายตา แก้เจ็บคอ บัวหลวง มีสรรพคุณ บ ารุงครรภ์ บ ารุงหัวใจ ห้ามเลือด บัวสาย มีสรรพคุณ บ ารุง
ร่างกาย บ ารุงหัวใจ บ ารุงครรภ์ และว่านน้ า มีสรรพคุณ แก้ปวดท้อง บ ารุงธาตุ ขับลมในล าไส้ เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า พืชสมุนไพรที่ส ารวจที่มีส่วนใบ/ยอด เป็นส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยา
มากท่ีสุด 98 ชนิด (ร้อยละ 67.59) รองลงมา คือ ราก/หัว/เหง้า มีจ านวน 94 ชนิด (ร้อยละ 64.83) ล า
ต้น/เปลือก จ านวน 70 ชนิด (ร้อยละ 48.27) ผล/เมล็ด จ านวน 54 ชนิด (ร้อยละ 37.24) ดอก จ านวน 
47 ชนิด (ร้อยละ 32.41) และทุกส่วนที ่น ามาใช้เป็นยาได้ จ านวน 33 ชนิด (ร้อยละ 22.76) 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยาในส่วนของวิธีการใช้ พบว่า สมุนไพร
ที่ส ารวจมีวิธีการใช้โดยการต้มมากที่สุด จ านวน 102 ชนิด (ร้อยละ 70.34) รองลงมา คือ วิธีอ่ืน ๆ 
เช่น การสกัด คั่ว ตากแห้งและบดผง จ านวน 74 ชนิด (ร้อยละ 51.03) ต าพอก จ านวน 50 ชนิด (ร้อยละ 
34.48) และคั้นสด จ านวน 40 ชนิด (ร้อยละ 27.59) ตามล าดับ ซึ่งหมอพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะใช้ส่วนใบ
และยอดมาใช้ประโยชน์ทางยามากที่สุด เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายและมีในต ารับยา  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheentam, Attisilwet & Takolpuckdee (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จากการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร พบว่า พืช
สมุนไพรที่ส ารวจที่มีส่วนใบ/ยอด เป็นส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ทางยามากที่สุด 92 ชนิด (ร้อยละ 61.33) 
รองลงมา คือ ราก/หัว/เหง้า มีจ านวน 91 ชนิด (ร้อยละ 60.67) ล าต้น/เปลือก จ านวน 61 ชนิด (ร้อย
ละ 40.67) ผล/เมล็ด จ านวน 49 ชนิด (ร้อยละ 32.67) ดอก จ านวน 42 ชนิด (ร้อยละ 28.00) และ
ทุกส่วนที่น ามาใช้เป็นยาได้ จ านวน 27 ชนิด (ร้อยละ 8.67) ตามล าดับ พืชสมุนไพรที่ส ารวจมีวิธีการใช้
โดยการต้มมากท่ีสุด จ านวน 109 ชนิด (ร้อยละ 72.67) รองลงมา คือ วิธีอ่ืน ๆ เช่น การสกัด คั่ว ตาก
แห้งและบดผง จ านวน 54 ชนิด (ร้อยละ 36.00) ต าพอก จ านวน 46 ชนิด (ร้อยละ 30.67) และคั้นสด 
จ านวน 31 ชนิด (ร้อยละ 20.67) ตามล าดับ ซึ่งพืชสมุนไพรที่ส ารวจมีวิธีการใช้โดยการต้มมากที่สุด 
เพราะวิธีต้มยาเป็นวิธีที่นิยมใช้ และสะดวกมากที่สุด สามารถใช้ได้ทั้งตัวยาสดหรือแห้ง และในตัวยามี
สารส าคัญที่สามารถละลายได้ในน้ า จึงท าให้ตัวยาดูดซึมได้ดี และเมื่อจ าแนกตามชนิดพืชและ
สรรพคุณ พบว่า พืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณแตกต่างกัน เช่น กระดังงา มีสรรพคุณ บ ารุง
เลือด ขับปัสสาวะ เทพธาโร มีสรรพคุณ บ ารุงธาตุ แก้ลมจุกเสียด สมอไทย มีสรรพคุณ แก้ท้องผูก ขับ
ปัสสาวะ บัวสาย มีสรรพคุณ บ ารุงร่างกาย บ ารุงหัวใจ บ ารุงครรภ์ และว่านน้ า มีสรรพคุณ แก้ปวดท้อง 
บ ารุงธาตุ ขับลมในล าไส้  เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wong-arun et al. (2014) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง โครงการความหลากหลายของพืชสมุนไพรในทุ่งสามร้อยยอด มุ่งเน้นในการศึกษา
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ชนิดของพืช สมุนไพรในทุ่งสามร้อยยอดตลอดจนภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของ
ชาวบ้าน พบว่า พืชสมุนไพร จ านวน 163 ชนิด ชุมชนมีภูมิปัญญา ในการน าพืชสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ในด้านยารักษาโรค บ ารุงก าลังมากที่สุด โดยสมุนไพรที่ใช้แบบยาเดี่ยวมากที่สุด  ได้แก่ กรด
น้ าและหญ้าพันงูขาวใช้รักษาแผลสด แผลพุพอง และโรคเริม ไมยราบรักษาลมพิษ โรคสะเก็ดเงิน โรค
นิ่ว และโรคเบาหวาน พญานาคราช และก าลังวัวเถลิงใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง ส่วนสมุนไพรที่ใช้เป็นต ารับ
มากที่สุด ได้แก่ บอระเพ็ด ไพล ตะโกนา เถาวัลย์เปรียง หญ้าแห้วหมู มะกา และส้มป่อย  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ควร

ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

2. วัด โรงเรียน และชุมชน ควรร่วมมือกันปลูกพืชสมุนไพรและน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นทุกครัวเรือนในต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และพัฒนา
ศูนย์อนุรักษ์สมุนไพรที่วัดเจดีย์หอยให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
พืชสมุนไพรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาด้านการท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรในทุก

อ าเภอของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของ
ชุมชน 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรในต าบลบ่อเงิน เพ่ือสร้างความรู้ 
ความตระหนัก ด้านการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 
     
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้  
ขอขอบพระคุณท่านพระครูสุนทรคุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร) วัดเจดีย์หอย หมอเทียนชัย ศิริเสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาศิริ พะหูชนม์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และผู้น าชุมชนทุกท่านที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยและอ านวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนให้ความรู้ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นอย่างด ี
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโปรแกรมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  2) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชากรที่ใช้ 
ในงานวิจัยคือเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เด็ก 
เยาวชน และครู ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ 1) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2) เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยแปรผลด้ วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การสร้างความคุ้นเคยของคนในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ร่วมกัน การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอาหาร  การสร้างเสริมรายได้ เศรษฐกิจในชุมชน  2) ผล
ประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและครูในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้วที่มีต่อการจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับดีมาก   
 
ค าส าคัญ 
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  คุณภาพชีวิต    
 

ABSTRACT 
 The objectives of research were 1) to develop the program of group dynamics 
activity for encouraging the quality of life, and 2) to study the effects of group dynamics 
activity on quality of life. The populations of this research are the Children Youth and 
Teacher in Khok- Sung District, Sa- Kaeo Province, Thailand.  Samples used were 
community the Children Youth and Teacher who volunteered to participate in group 
activities. Use a simple random method of 40 people. The tools of this research were  
1) The program of group dynamics activity, and 2) The operation evaluation tool that 
is Satisfaction Questionnaire.  The data were analyzed by statistical program and the 
results are based on basic statistics there are the percentage, mean and standard 
deviation (S.D. ) .  The study indicated that; 1)  The program of group dynamics activity for 
encouraging the life’ s quality consists of the community participation, the community 
empowerment analysis, the health’ s nutrition promotion, an income reinforcement 
and the economy in the community. 2) The satisfied evaluation result of the Children 
Youth and Teacher in Khok-Sung District, Sa-Kaeo Province on learning by the program 
of group dynamics activity for encouraging the life’s quality in a very good level. 
 
Keywords 
 Group activity, Quality of life 
 
ความส าคัญของปัญหา 

กลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยน เจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการ
ท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน (Office of the 
National Education Commission, 1997)  ในปัจจุบันนี้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ได้รับการยอมรับ
ในทุกหน่วยงาน มีการน าไปใช้ในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์การการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนากลุ่มทางธุรกิจ การพัฒนากลุ่มการเมือง เป็นต้น ผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้  คือ เคิร์ทเลวิน 
(Kurt Lewin) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน และนักจิตวิทยาสังคมผู้ศึกษาเกี่ยวกับพลังกลุ่ม และกลุ่ม
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ในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา โดยได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม 
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของกลุ่ม และความเป็นผู้น าแบบต่าง ๆ กระบวนการกลุ่มมีประโยชน์ใน
การรวมกลุ่มทางสังคม เช่น เพ่ือฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตาม และกระบวนการท างานของกลุ่มสามารถ
ช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้สามารถช่วยให้กลุ่ม
ด าเนินการไปด้วยดี   

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีหลายรูปแบบแต่ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้
คณะวิจัยน าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้วโดยใช้การจัดกิจกรรมตามทฤษฎี
แบบ "กลุ่มสัมพันธ์" (GROUP DYNAMICS) สอดคล้องกับ(Chatsuphakul, 2003) กล่าวถึงกลุ่ม
สัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมให้ 1) สร้างความเข้าใจในตนเองอย่างถูกต้อง 2) สร้างความเข้าใจ
บุคคลอื่น 3) สร้างความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิก    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญคือ พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น (Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage, 
2017) จังหวัดสระแก้วเป็นเขตพ้ืนที่ทางการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 3 ด าเนินการ
โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 256 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 7,219.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496,962 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ 
อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยาและอ าเภอโคกสูง ดังนั้นท าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประตูสู่ประเทศในอินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ  4 
จุด คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาด
ชายแดนบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านบาท  จังหวัดสระแก้วจึงได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “4 ดี 
วิถีพอเพียงประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”  (Office of Sa Kaeo Province,  
2016)    

มหาวิทยาลัยได้ส ารวจข้อมูลของเทศบาลต าบลโคกสูง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งอยู่ภายในบริเวณต าบลโคกสูง ถนนธนะวิถี อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในเขตหมู่ที่ 8 อยู่ห่าง
จากตัวอ าเภอประมาณ 1กิโลเมตร มีเนื้อที่ต าบลประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,625 
ไร่ เทศบาลต าบลโคกสูง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบลโคกสูง 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
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สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีนายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ เป็นนายกเทศมนตรี คนแรก และคนปัจจุบัน   
(Office of Sa Kaeo Province,  2016)    

เทศบาลต าบลโคกสูง ทิศเหนือติดต่อกับ ต าบลหนองแวง  อ าเภอโคกสูง ทิศใต้ติดต่อกับ
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบล
หนองม่วง อ าเภอโคกสูง ภูมิประเทศสภาพโดยทั่วไป เทศบาลต าบลโคกสูง เป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศ
ตะวันออกไปสู่ประเทศกัมพูชา มีภูเขาที่ส าคัญคือเขาอีด่าง ประชากรในเขตต าบลโคกสูง ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 1 – 
11 ประชากรทั้งสิ้น 7 ,168 คน แยกเป็นชาย 3 ,557 คน หญิง 3,611 คน (Office of Sa Kaeo 
Province,  2016)    

ด้านการศึกษาเทศบาลต าบลโคกสูง มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง, โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 
แห่งและสถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 2 แห่ง โดยที่ไม่มีโรงเรียนอาชีวะศึกษาและโรงเรียน/
สถาบันชั้นสูง (Office of Sa Kaeo Province,  2016) จากการลงพ้ืนที่ เทศบาลต าบลโคกสูง ได้
ส ารวจและสัมภาษณ์คนในพื้นที่ พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญสามารถสรุปเชิงประเด็น ได้ดังนี้ 1) ความ
ไม่คุ้นเคยของคนในชุมชน  ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมมีประชากรเด็กและผู้สูงอายุ  ส่วนประชากรในวัย
แรงงานมักย้ายไปท างานที่อ่ืน เช่น ในกรุงเทพมหานคร และมักจะส่งบุตรหลานมาให้ผู้สูงอายุในชุมชน
ดูแล 2) ปัญหาชุมชน จากการสอบถามท าให้ทราบว่าประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุที่ดูแลเด็กเพียงเท่านั้น เด็กไม่ได้รับการดูแลใกล้ชิดกับพ่อแม่ ท าให้เกิดปัญหาในชุมชนเป็น
อย่างมาก เช่น ยาเสพติด เด็กแว้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว  3) สุขภาพ การรับประทาน
อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากคนในชุมชนนิยมรับประทานอาหารที่ไม่สุก และรับประทาน
อาหารไม่ครบทุกมื้อ และไม่ครบตามหลักอาหาร 5 หมู่ 4) เศรษฐกิจไม่ดี ทั้งนี้จากที่ประชากรส่วน
ใหญ่ในชุมชนเป็นเด็กและผู้สูงอายุ  ขาดประชากรในวัยแรงงาน ท าให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  จึงท า
ให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ดี 

จากสภาพปัญหาพบว่าการด าเนินชีวิตมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงท า
ให้แต่ละบุคคลต้องเผชิญปัญหามากมายในการปรับตัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วม และต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจึงจะสามารถด าเนินการได้ การให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง (Ropngam, 2002) ดังนั้น การพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จึงต้องให้ ความส าคัญของการมีส่วนร่วมจึง
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู      
โดยต้องการสงเสริมให้ชุมชนมีความรูและทักษะในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชน และครู 
ทั้งนี้เนื่องจาก “เด็ก เยาวชน” เปนตนทุนชีวิตของสังคมที่เกี่ยวของกับทุกคนในสังคม  หากเด็ก 
เยาวชนที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ จะมีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้าง
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
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คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของกลุ่มสัมพันธ์ เพราะเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กลุ่มสัมพันธ์สามารถน ามาบูรณาการได้หลายศาสตร์ จึงมีความสนใจที่จะน า ทฤษฎีกลุ่ม
สัมพันธ์มาพัฒนาชุมชนโดยเน้นที่เด็ก เยาวชน และครู เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในจังหวัดสระแก้ว : 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลโคกสูง ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนงาน ประเด็นที่ 3 การเรียนรู้เด็ก 
เยาวชน 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการ
พัฒนาการท างานที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครูในเขตเทศบาลต าบล
โคกสูง จ.สระแก้ว  ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู
ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และครูในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ประกอบด้วย   

1) การสร้างความคุ้นเคยของคนในชุมชน 
2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน 

โปรแกรมกิจกรรมกลุม่สัมพนัธ ์
1) การสร้างความคุ้นเคยของคนในชุมชน 
2) การวิเคราะห์ปญัหาชุมชนร่วมกัน 
3) การส่งเสรมิสุขภาพด้านโภชนาการอาหาร 
4) การสร้างเสริมรายได้ เศรษฐกิจในชุมชน 
 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธข์องเด็ก 
เยาวชนและครูในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 
1) ด้านเนื้อหา  
2) ด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์   
3) ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารตา่ง ๆ ในการ
ฝึกอบรม  
4) ด้านวิทยากร   
5) ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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3) การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอาหาร 
4) การสร้างเสริมรายได้ เศรษฐกิจในชุมชน 

 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเด็ก เยาวชน และครูในเขต
เทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  ด้าน 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 3) ด้านการใช้
สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  4) ด้านวิทยากร  5) ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.  เด็ก เยาวชน ที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 334  คน 

2.  ครูที่สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขต
เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จ านวน 44 คน 
 รวมประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 378 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครู และเด็ก เยาวชน ที่สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน  ได้แก่  

1.  เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จ านวน 20 คน 
2.  ครูในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จ านวน 20 คน  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวนกลุ่มละ 20 คนที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พอเหมาะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาบุคคล รวมทั้งสองกลุ่มมี
จ านวน 40 คน ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ดังนี้ 
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู 
     2)  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชนและครู 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย  โปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้   
      1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1.1)  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์        
มาเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 1.2)  สร้างโปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับ          
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ใน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว   
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 1.3) น าโปรแกรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ           
โดยทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างทดลองได้แก่ อาจารย์และนักศึกษา 
 1.4)  น าโปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
 1.5)  ก าหนดช่วงเวลาในการฝึกกิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 
แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 2 ชั่วโมง 
 1.5)  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยโดย
ใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก       
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 2)  การสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1)  ศึกษาเอกสารความพึงพอใจ องค์ประกอบของการวัดและประเมินความพึงพอใจ
  2.2)  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเด็ก เยาวชน และครู   
 2.3)  น าแบบประเมินสอบความพึงพอใจกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเด็ก เยาวชน และ
ครู ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า
รายการประเมินสอบถามความพึงพอใจของของเด็ก เยาวชน และครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ มีค่าตามเกณฑ์ คือมากกว่า .60 ขึ้นไป    
 2.4)  น าแบบประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นซึ่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
     1)  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ถึงเทศบาล
ต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว ที่ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2)  แบ่งการเก็บข้อมูลวิจัยเป็น 3 ระยะ  แบ่งได้ดังนี้ 
 2.1)  ระยะที่ 1 ก่อนการด าเนินโครงการวิจัย ผู้วิจัยเข้าไปขอเก็บข้อมูลจากประชากร  
ในพ้ืนที่  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาก่อนที่จะท าการวิจัย จากผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบลโคกสูง  อ.โคกสูง 
จ.สระแก้ว และกลุ่มประชากรในเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In 
depth Interview)  จ านวน 10 คน 
 2.2) ระยะที่ 2 ด าเนินการสร้างรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชนและครู การฝึกกิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 2 ชั่วโมง การที่ผู้วิจัยก าหนดโปรแกรมการฝึกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นและติดต่อกันครั้งละหลายชั่วโมง เนื่องจาก จากการสอบถามข้อมูลในระยะที่ 
1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อจ ากัดในเรื่อง การเดินทางมาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพราะกลุ่มตัวอย่าง
บางคนอาศัยอยู่ในพ้นท่ีห่างไกล ไม่สะดวกในการมาร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในระยะเวลาหลายวันได้   
 2.3)  ระยะที่ 3 ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในเทศบาล
ต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน และ
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ครู เพ่ือให้เกิดการสานสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากนั้นยังมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการเสริมสร้างรายได้ในชุมชน 
 
ผลการวิจัย                     

จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 1. พัฒนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขต
เทศบาลต าบล  โคกสูง จ.สระแก้ว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากการน ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขต
เทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบและ
พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ด้วยแบบตรวจสอบค่า IOC  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
 

รายการประเมิน ค่า IOC ระดับความสอดคล้อง 

1.  เนื้อหา 
  1.1  สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

 
1 

 
สอดคล้อง 

  1.2  สอดคล้องกับกระบวนการวัดประเมินผล 0.6 สอดคล้อง 
  1.3  เหมาะสมกับเด็ก เยาวชนและคร ู 1 สอดคล้อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
1 

 
สอดคล้อง 

  2.2  สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินกิจกรรม 1 สอดคล้อง 
  2.3  สอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผล 1 สอดคล้อง 
3.  กระบวนการด าเนินกิจกรรม 
  3.1  สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

 
1 

สอดคล้อง 

  3.2  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 สอดคล้อง 
  3.3  สอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผล 1 สอดคล้อง 
  3.4  กิจกรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
เด็ก เยาวชนและคร ู

1 สอดคล้อง 

  3.5  กระบวนการจัดกิจกรรมเนน้การมีส่วนร่วมใน
กลุ่ม 

1 สอดคล้อง 

4.  สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
  4.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
1 

 
สอดคล้อง 

  4.2  สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินกิจกรรม 1 สอดคล้อง 
  4.3  เหมาะสมกับเด็ก เยาวชนและคร ู 1 สอดคล้อง 
  4.4  สร้างความสนใจให้กับเด็ก เยาวชนและคร ู 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน ค่า IOC ระดับความสอดคล้อง 

5.  กระบวนการวัดและประเมินผล 
  5.1  สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

  5.2  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 สอดคล้อง 

  5.3  สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินกิจกรรมแบบกลุ่มสัมพันธ์ 1 สอดคล้อง 

  5.4  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 1 สอดคล้อง 

  5.5  ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพสิัย 0.6 สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 1 การหาค่า IOC  แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย พบว่า ค่า IOC 

เฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ในทุกข้อ มีค่าอยู่ในระดับ 0.6 ขึ้นไป  ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว มี
คุณภาพอยู่ในระดับสอดคล้อง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีจ านวน 13 ข้อ ที่มีค่า IOC มากท่ีสุด 
คือ เท่ากับ 1 ได้แก่ข้อที่  1.1  1.3  2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  4.1  4.2  4.3  4.4  5.2  
5.3 5.4 และมีจ านวน 3 ข้อ ที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.6  ได้แก่ข้อที่ 1.2  5.1  5.5  
 รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู  การฝึก
กิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 2 
ชั่วโมง 

 
ตารางท่ี  2  รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครู   
 

ช่วงที ่ เวลา 
(ชั่วโมง) 

เนื้อหา กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์

1 
 

2 การสร้าง
ความคุ้นเคยของ
คนในชุมชน 

1) กิจกรรมเข้าจังหวะ  ได้แก ่
   -  กิจกรรมร้องเพลง 
   -  กิจกรรมการฝึกสมอง เช่น การเล่นจีบแอล การฝึกสมาธิจาก
การใช้นิ้วมือ 
   - การเต้นเพื่อบริหารร่างกาย 
2) การเล่นเกมรวมเงินคล้องใจ 

2 2 การวิเคราะห์
ปัญหาชุมชน
ร่วมกัน     

การร่วมจัดท าต้นไม้ปัญหาในชุมชน โดยเด็ก และครูร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาที่พบในชุมชน เช่น ปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาการบริโภค
อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นต้น  
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ตารางท่ี  2 (ต่อ) 
 

ช่วงที ่ เวลา 
(ชั่วโมง) 

เนื้อหา กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์

3 2 การส่งเสริม
สุขภาพด้าน
โภชนาการอาหาร 

กิจกรรมอาหารพื้นถิ่น 5 หมู ่ดังนี ้ 
กิจกรรมย่อยที ่1 ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่ ใน
รูปแบบของธงโภชนาการ 
กิจกรรมย่อยที่ 2 อาหารพื้นถ่ินมีสารอาหารครบและเหมาะสม
หรือไม ่
1. ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเลือกอาหารพื้นถ่ินท่ีนิยมรับประธานมา
กลุ่มละ 5 เมน ู
2. ให้แต่ละกลุ่ม จ าแนกว่าอาหารแต่ละเมนู ประกอบไปด้วยสารอาหาร
ประเภทใด (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่)   

4 2 การสร้างเสริม
รายได้ เศรษฐกิจ
ในชุมชน 

การจัดท าแยมสับปะรด เพื่อแปรรปูผลติผลตัวอย่างในชุมชน ให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ใหก้ับครอบครัว และชุมชนได้ โดย
วิทยากรสาธิตการท าแยมสับปะรดวิธีต่อไปนี ้
1. น าสับปะรดมาปอกเปลือก เอาแกนกลางออก แล้วหั้นเป็นช้ินหยาบ 
ๆ ประมาณ 1-2 นิ้ว 
2. ใสส่ับปะรดลงในหม้อ ตั้งไฟเคี่ยวจนสบัปะรดนุม่  
3. ใส่น้ าตาล น้ ามะนาว และเกลือ เคี่ยวต่อ คนตลอดเวลา ใช้ไฟกลางจน
น้ างวด ใช้พายคนยกขึ้นพอข้นติดพายและไหลหยดลงช้า ๆ เป็นใช้ได้ 
4. ใส่เจลลาติน เคี่ยวต่อจนเจลลาตินละลาย  
5. ตักใส่ขวดที่สะอาด และแห้ง ปิดฝา เก็บไว้ได้หลายวัน  

 
จากตารางที่ 2  แสดงรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 

เยาวชนและครู  ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความคุ้นเคยของคนในชุมชนมี
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ 1.1) กิจกรรมเข้าจังหวะ 1.2) เล่นเกมรวมเงินคล้องใจ 2)  การวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนร่วมกัน มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ การร่วมจัดท าต้นไม้ปัญหาในชุมชน 3) การส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการอาหาร มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ กิจกรรมอาหารพ้ืนถิ่น 5 หมู่ 4) การสร้าง
เสริมรายได้ เศรษฐกิจในชุมชน ด้วยการจัดท าแยมสับปะรด ซึ่งสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

 
 2.  ประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
  
 

159 

ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 
 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  ด้านเนื้อหา 4.53 0.75 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 4.51 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารตา่ง ๆ ในการฝึกอบรม 4.55 0.56 มากที่สุด 
4. ด้านวิทยากร 4.60 0.47 มากที่สุด 
5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.43 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.58 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและครูในเขตเทศบาล
ต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.=0.58) โดยเรียงล าดับ
ตามรายด้านจากความพึงพอใจมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากร ( X = 4.60, S.D.=0.47) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ( X = 4.55, S.D.=0.56)  ด้าน
เนื้อหา ( X = 4.53, S.D.=0.75)   ด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ( X = 4.51, S.D.=0.63)  และด้าน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ( X = 4.43, S.D.=0.52) ตามล าดับ   
 
อภิปรายผล                                     
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. พัฒนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขต
เทศบาลต าบล  โคกสูง จ.สระแก้ว  พบว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ด้วยแบบตรวจสอบค่า IOC  มีความเหมาะสม
ในด้าน 1) เนื้อหา 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการในการด าเนินกิจกรรม 4) สื่อ อุปกรณ์ และเอกสาร
ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม 5)  กระบวนการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ (Wijitwong, 2012) 
กล่าวว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมกลุ่มสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการท างานร่วมกันได้  และ 
Chumanee (2003) ไดให้กล่าวถึงกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ว่าเป็นกระบวนการที่สมาชิกในกลุ่มมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างอิสระ และทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องซึ่ง
กิจกรรมนั้นเป็นชุดของกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มได้ผลงานอันเดียวกันและจากผลงานที่ได้ท าให้สมาชิกทุก
คนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และมีความรู้สึกที่ดีต่อสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันโดย
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มจะช่วยให้กลุ่มด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้เห็นว่ารูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครู ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรูสึกท่ีดีต่อกัน เกิดกระบวนการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นล าดับ   
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2.  รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู การฝึก
กิจกรรมกลุ่มเป็นเวลา 1 วัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ  2 
ชั่วโมง โดยมีเนื้อหา 1) การสร้างความคุ้นเคยของคนในชุมชน  2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน   
3) การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอาหาร 4) การสร้างเสริมรายได้ เศรษฐกิจในชุมชน และจะมี
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการติดตามผลอีกครั้ ง ในภาคการศึกษาต่อไป ซึ่ งเห็นได้ว่า  
Khaemmanee  (2002) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่มย่อยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก และช่วยให้ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมกลุ่มนั้นควรค านึงถึง ดังที่ 
Wongsri (2013) กล่าวว่า เวลาและจ านวนครั้งในการเข้าร่วมกลุ่มนั้น ควรให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรม เพราะหากใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินไป  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดความ
เหนื่อยล้า เบื่อหน่ายได้ และควรเว้นระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่มพอสมควร  ไม่จัดเร็วเกินไป 
และไม่ปล่อยไว้นานเกินไป  ผู้เข้าร่วมอาจจะเตรียมความพร้อมไม่ทัน หรือหากเว้นระยะเวลานาน
เกินไป อาจท าให้การเรียนรู้ขาดความต่อเนื่องได้  
 3. ผลประเมินความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและครูในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.
สระแก้ว  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52)  โดยเรียงล าดับตามรายด้านจากความพึง
พอใจมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิทยากร ( X = 4.60) รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ และ
เอกสารต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ( X = 4.55) ด้านเนื้อหา ( X = 4.53) ด้านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์   
( X = 4.51) และด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ( X = 4.43) ตามล าดับ ซึ่งจากผลการวิจัยท าให้
เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย Kamkom (2003) ได้
กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นโดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยมและ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้   ทั้งนี้สอดคล้องกับที่ (Chatsuppakul, 2003) กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของกลุ่มไว้ว่า 1) เพ่ือสร้างความเข้าใจในตนเองอย่างถูกต้อง 2) เพ่ือสร้างความเข้าใจ
บุคคลอื่น  3) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิก ท าให้เห็นว่ารูปแบบกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ตอบสนองตามความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ในเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครู  ในเขตเทศบาล
ต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ
คนในชุมชนได ้
  1.2 ในเชิงนโยบาย  ควรมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชนและครู ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  อย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถเปลี่ยน
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รูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างอ่ืน  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน และสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และครู  ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว  ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
  2.2 ควรมีการน าเทคนิควิธีการอ่ืน ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน
และครู  ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า  
ในเครื่องปรับอากาศ และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติและภาค
เสาร์ -อาทิตย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
และแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจาก
การทดลองของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.75 และการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47   
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ค าส าคัญ   
 การพัฒนา  ชุดฝึก  การต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to develop and assess a quality of a 
training kit for electrical circuit connection in air conditioner, and 2) to conduct a 
satisfactory study on knowledge transfer and the use of a training kit. 30 participants 
were selected purposively to participate in this study. The participants were students 
both in normal and weekend programs who were studying a course of Refrigeration 
and Air-Conditioning System from the Department of Electrical and Electronic 
Technology, Faculty of Industrial Technology, Surindra Rajabhat University. Research 
tools consisted of the training kit for electrical circuit connection in air conditioner, a 
quality assessment form, and a satisfaction assessment form on knowledge transfer 
and the use of a training kit for electrical circuits in air conditioner. Statistics used in 
data analysis were mean and standard deviation.     
 The study found that the overall quality of the training kit for electrical circuit 
connection in air conditioner evaluated by experts is at a good level ( X  = 4.34, S.D. = 
0.75. The overall satisfaction level of the sample group on knowledge transfer and the 
use of the electrical circuit training kit in air conditioning is at very good level ( X  = 
4.66, S.D. = 0.47) 
 
Keywords 
 Development, Training Kit, Electrical Circuit Connection, Air Conditioner 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวะโลกร้อนท าให้อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  อุณหภูมิที่เพ่ิม
สูงขึ้นมักจะเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน โรคเครียด หงุดหงิด ปวด
ศีรษะ เป็นลมจากอากาศร้อน (โรคฮีท สโตรค) เป็นโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว 
ปัจจุบันพบว่ามีอุบัติการณ์เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น มนุษย์จึงคิดวิธีการท าความเย็นเข้ามาช่วย ซึ่งเป็น 
กระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากบริเวณท่ีต้องการท าความเย็น เช่น การดึงเอาปริมาณความร้อน
จากอากาศในห้องปรับอากาศออกไประบายทิ้งภายนอก ท าให้มีอุณหภูมิลดต่ าลง  เครื่องปรับอากาศ 
หรือเรียกว่า “แอร์คอนดิชันเนอร์” (Air Conditioner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปรับอากาศในที่พัก
อาศัย ที่ท างาน เพ่ือความสุขสบายท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิให้ต่ าลงจากอุณหภูมิปกติ เครื่องปรับอากาศ 
จึงกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องมีในที่พักอาศัย ส านักงาน  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มี
การจราจรติดขัดและอากาศร้อนจัดเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ การผลิตเครื่องปรับอากาศจึงมีการ
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ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เครื่องปรับอากาศมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในที่พัก
อาศัย ส านักงานและรถยนต์ 
 สืบเนื่องจากสภาวะอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่กินเวลา
ยาวนานและร้อนมากขึ้น ประกอบกับครัวเรือนไทยมีก าลังซื้อมากขึ้น ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยม
ส าหรับการท าความเย็นอย่างเครื่องปรับอากาศ มียอดขายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ประมาณการกัน 
ว่ายอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพุ่งสูงเกิน 1 ล้านเครื่องต่อปีมาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว และ
ในปี 2560 ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศก็มีมูลค่าถึง 3.3 หมื่นล้านบาท (ศูนย์ข้อมูลและข่าว
สืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (Thai Civil Rights and Investigative Journalism [TCIJ], 2018) 

ปัจจุบันจึงมีการใช้เครื่องปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อมีการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ ก็ต้องมีการติดตั้งและบ ารุงรักษา จากสภาวะดังกล่าว การเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดการสอน
ในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างเทคนิคหรือช่างอุตสาหกรรม  มีความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นนักวิ จัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี โดยมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (Bachelor of Technology Program in electrical and electronic 
technology, 2016)    

การจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการบรรจุ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศไว้เพ่ือรองรับกับการติดตั้ง การใช้งาน  
และการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและเน้นทางด้านปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งในด้านปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยสื่อการสอน 
เพ่ือใช้ฝึกทักษะการเรียนรู้  ซึ่งในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
จะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ และช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลา  
ในการอธิบาย (Angwatthanakun, 1997)  ดังนั้น การน าเอาสื่อการสอนเข้ามาช่วย จึงเป็นแนวทาง
ที่ดีและยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่ง โดยจะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการ
สอนดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีสื่อการสอนที่ดีและมี
คุณภาพ จึงได้ท าการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศขึ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ ที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการ
สุดท้าย เมื่อท าการฝึกผู้เรียนสามารถเห็นผลของการฝึกได้ทันที  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพหรือไม่ 
 2.  การถ่ายทอดความรู้และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพ่ือพัฒนา  หาคุณภาพและหาความพึงพอใจชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งาน คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
            1.1  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ภาคปกติและภาคเสาร์ -อาทิตย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
จ านวน 82 คน     
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จ านวน 30 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
   2.2  แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 

  2.3  แบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
  3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1  การสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
     การสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ มีขั้นตอนในการออกแบบ
และพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดฝึกในแบบต่าง ๆ พร้อมสืบค้นข้อมูล ทีเกี่ยวข้องจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อในการสอน  โดยในการออกแบบคณะผู้วิจัยได้ค านึงถึง ในเรื่อ ง
การฝึกทักษะในการต่อวงจรไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการใช้งาน การเคลื่อนที่ได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้งาน และบ ารุงรักษา   
  3.1.2 ท าการออกแบบโครงสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบโครงสร้างชุดฝึก ก าหนดจุดในการวางจุดต่อวงจรไฟฟ ้า และวาง
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  คอยล์เย็น (Evaporator) คอยล์ร้อน (Condenser)   ท่อน้ ายาท าความเย็นท่อ
น้ าทิ้ง  เลือกใช้เหล็กแบบกล่องมาจัดท าเป็นโครงสร้าง เนื่องจากมีความแข็งแรง สามารถรับน้ าหนัก
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ใช้ไม้อัดชนิดหนาขึ้นรูปชุดฝึก  และออกแบบให้มีลิ้นชักในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการใช้งาน  และเสริมด้วยล้อเหล็กเพ่ือให้สามารถเคลื่อนที่ไปใช้ฝึกทักษะในที่ต่าง ๆ ได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
  3.1.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ วงจรพัดลมคอยล์เย็น วงจร
การปรับความเร็วรอบพัดลม วงจรพัดลมคอยล์ร้อน วงจรคอมเพรสเซอร์ และวงจรแมกเนติกส์ 
จากนั้นก าหนดวางจุดการต่อวงจรไฟฟ้า ในการฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ   
  3.1.4 น าแบบโครงสร้างและแบบวงจรไฟฟ้าชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในครื่องปรับ
อากาศ เสนอที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
  3.1.5 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบโครงสร้างและแบบวงจรไฟฟ้าชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เครื่องปรับอากาศ 
  3.1.6 ท าการสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามแบบที่ได้
ออกแบบไว้ พร้อมจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
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ภาพที่ 2  แบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  ตัวอย่างคู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 



 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 
  
 

169 

 3.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
           การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจร ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศมี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบสอบถาม
แบบประเมิน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครือ่งปรับอากาศ 
   3.2.2  ก าหนดประเด็น และขอบเขตที่จะท าการประเมินตามวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ได้แก่ การออกแบบชุดฝึก  การเลือกใช้อุปกรณ์ การจัดวางอุปกรณ์ 
การน าไปใช้งาน การบ ารุงรักษา และความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.2.3  สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ
ฉบับร่าง เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ
การพิจารณา มีดังนี้ ดีมาก ดี  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด    
   3.2.4  น าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับ
ร่าง เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามในเรื่องที่ต้องการศึกษาภาษาที่
ใช้ชัดเจนหรือไม่ พิมพ์ผิดหรือสะกดผิดหรือไม่   
   3.2.5  น าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจากผู้เชี่ยวชาญ ต่อไป 
  3.3  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
       การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก 
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ  หลักการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมกับ
ลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ 
  3.3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ  
ในการอบรม  การถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเด็นข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการในการประเมิน 
  3.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง ให้ครอบคลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน 
การน าเสนอ/การใช้งาน 
  3.3.4  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาความเหมาะสม  
ในประเด็นข้อค าถามในเรื่องท่ีต้องการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษางานวิจัย 
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  3.3.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่างมาปรับปรุงแก้ไข  ตามค าแนะน าจากที่ปรึกษางานวิจัย 
  3.3.6  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง ไปจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศต่อไป 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 ในการด าเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ และประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  4.1  คณะผู้วิจัยประสานงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ที่ท าการสอนในรายวิชา ที่
เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรีหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ มาไม่น้อย
กว่า 5 ปี  จ านวน 5 ท่าน นัดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณภาพ 
  4.2  คณะผู้วิจัยได้ท าการแนะน าและอธิบายการข้อมูลการออกแบบและการสร้าง 
พร้อมทั้งข้อมูลวิธีการใช้งาน งบประมาณและการบ ารุงรักษาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
จากนั้นผู้เชี่ยวชาญทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในแต่ละวงจร รวมไปถึงการซักถามข้อ
สงสัยกับคณะผู้วิจัย จากนั้นจึงท าการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การเลือกใช้ การจัดวางอุปกรณ์ การน าไปใช้ง าน การ
บ ารุงรักษา และความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ ตามระดับน้ าหนักคะแนนความคิดเห็น 
  4.3  คณะผู้วิจัยขออนุญาตประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
  4.4  คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงาน นัดวันเวลา และสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
  4.5  คณะผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้
และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  ได้แก่ กระดาษ  ปากกา สื่อบรรยาย 
Power point  เอกสารประกอบการบรรยาย Projector  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ และ
คู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึก เป็นต้น   
  4.6  คณะผู้วิจัยด าเนินการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานจากชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในวิธี แบบกลุ่ม (Group 
Method) (Yusuk, 2012) เริ่มจากการสอนในด้านทฤษฎีให้กับกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้พ้ืนฐานของ
เครื่องปรับอากาศ  อุปกรณ์ต่าง ๆ วงจรไฟฟ้าภายในเครื่องปรับอากาศ จากนั้นสาธิตการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศให้กลุ่มตัวอย่างได้ดู  ได้แก่  การต่อวงจรพัดลมคอยล์เย็น  การต่อ
วงจรการปรับความเร็วงรอบพัดลม  การต่อวงจรพัดลมคอยล์ร้อน  การต่อวงจรคอมเพรสเซอร์ และ
การต่อวงจรแมกเนติกส์  เป็นต้น  พร้อมทั้งตอบข้อค าถามตามที่กลุ่มตัวอย่างได้ซักถามกับคณะผู้วิจัย 
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ภาพที่ 5  การถ่ายทอดความรู้ ในด้านทฤษฎีให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  กลุ่มตัวอย่างทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นรายบุคคล 
 
    4.7  คณะผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศกับชุดฝึก 
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นรายบุคคล ได้แก่ การต่อวงจรพัดลมคอยล์เย็น การต่อวงจร
การปรับความเร็ววงรอบพัดลม การต่อวงจรพัดลมคอยล์ร้อน การต่อวงจรคอมเพรสเซอร์ และการต่อ
วงจรแมกเนติกส์ เป็นต้น 
    4.8  เมื่อทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้ว  คณะผู้วิจัยได้ด าเนิน 
การแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มตัวอย่าง ประเมินในด้านกระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการน าเสนอ/การใช้งาน 
    4.9  กลุ่มที่ตัวอย่าง ท าการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดและการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามระดับน้ าหนักคะแนน 
    4.10  คณะผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความ
พึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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 5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            5.1  การวิเคราะห์คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ/ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และ
การใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ (Chanchalo, 1999) 

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

 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ /ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และ
การใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  จัดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ คือ (Chanchalo, 
1999) 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.00  เท่ากับ  ความคิดเห็นดีมาก  
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นดี 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   5.2   การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)    
   5.3  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพ ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

รวม  S.D. หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

 1. การออกแบบโครงสร้างมีความเหมาะสม 3 4 5 5 5 22 4.40 0.89 ด ี
 2. โครงสร้างมีความคงทนและแข็งแรง 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 ดีมาก 
 3. การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ มีความ
เหมาะสม 

4 3 3 5 5 20 4.00 1.00 ด ี

 4. การจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 4 4 2 4 4 18 3.60 0.89 ด ี
 5. ความเหมาะสมในการน าไปใช้ 4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 ดีมาก 
 6. มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4 4 4 5 4 21 4.20 0.45 ด ี
 7. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 3 5 5 4 4 21 4.20 0.84 ด ี
 8. มีความสะดวกต่อการบ ารุงรกัษา 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 ดีมาก 
 

X
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

รวม  S.D. หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

 9. คู่มือที่ใช้ในการติดตั้งมีความเหมาะสม 5 3 5 5 5 23 4.60 0.89 ดีมาก 
 10. มีการลงทุนคุ้มค่ากับประโยชน์ที่
ได้รับ 

4 4 4 5 4 21 4.20 0.45 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.34 0.75 ด ี
 

การวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

จากตารางที่ 1 จะพบว่าผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.75 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ๆ พบว่า มีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับที่ดีมาก จ านาน 4 ข้อ ซึ่งจัด
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โครงสร้างมีความคงทนและแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45  มีความสะดวกต่อการบ ารุงรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45  ความเหมาะสมในการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.55  และคู่มือที่ใช้ในการติดตั้ง มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.89 ตามล าดับ และจัดอยู่ในระดับที่ดีจ านวน 6 
ข้อ ซึ่งจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การออกแบบโครงสร้าง มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.89 มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.84 มีการลงทุนคุ้มค่ากับประโยชน์ที่
ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 การเลือกใช้อุปกรณ์   
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 1.00 และ
การจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.89  ตามล าดับ 

 2.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  

 

รายการประเมิน รวม X  S.D. ระดับ 

 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ 
1.1 รูปแบบและขั้นตอนการถ่ายทอดความรู ้ 139 4.63 0.49 

ดีมาก 

1.2 ระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม 143 4.77 0.43 ดีมาก 
1.3 เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม/ซักถาม 142 4.73 0.45 ดีมาก 
2. ด้านการให้บริการ 
2.1 การให้บริการที่สุภาพและเป็นมิตร 146 4.87 0.35 

ดีมาก 

2.2 มีความรู้และประสบการณ ์ 139 4.63 0.49 ดีมาก 
2.3 มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู ้ 135 4.50 0.51 ด ี
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 139 4.63 0.49 

ดีมาก 

3.2 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 141 4.70 0.47 ดีมาก 
3.3 ความเหมาะสมของสื่อหรือเอกสารประกอบ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 142 4.73 0.45 

ดีมาก 

4.ด้านการน าเสนอ/การใช้งาน 
4.1 เนื้อหาในการน าเสนอมีความชัดเจน/น่าสนใจ/เข้าใจง่าย 140 4.67 0.48 

ดีมาก 

4.2 เทคนิคท่ีใช้ในการน าเสนอ 133 4.43 0.50 ด ี
4.3 การด าเนินเรื่องมีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา 140 4.67 0.48 ดีมาก 
4.4 ประโยชน์และความรู้ทีไ่ดร้ับ 140 4.67 0.48 ดีมาก 
4.5 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน/การเรียน/ 
การท างาน/การประกอบอาชีพ 140 4.67 0.48 

ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.66 0.47 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ

วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ พบว่า มีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับ 
ที่ดีมาก จ านาน 12 ข้อ ซึ่งจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การให้บริการที่สุภาพและเป็นมิตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.35  ระยะเวลาด าเนินการมีความ
เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.43  เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วม/ซักถาม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 ความเหมาะสม
ของสื่อหรือเอกสารประกอบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47 เนื้อหาในการน าเสนอมีความชัดเจน/น่าสนใจ/เข้าใจ
ง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48 การด าเนินเรื่อง มีความ
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ต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48 
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน/การเรียน/การท างาน/การประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48  รูปแบบและขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.49  มีความรู้และ  ประสบการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.49  ตามล าดับ และมีความสามารถ
ในการ ถ่ายทอดความรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.51 
ตามล าดับ และมีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับที่ดี จ านาน 1 ข้อ ได้แก่ เทคนิคที่ใช้ในการ
น าเสนอ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.50  

 
อภิปรายผล 

การประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับที่ดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไปในแนวทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wangprasœt & Phromchai (2010) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
สร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์  มีผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ในภาพรวม จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญงานอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งในด้านการ
ออกแบบและโครงสร้าง ด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของเครื่องจักร สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้น มี
การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพกว่าชุดฝึกรุ่นเก่า ซึ่งชุดฝึกในรุ่นเก่ามีการน าเอาปลั๊ก Banana 
มาใช้ในการทดลองต่อวงจรชุดฝึก เวลาทดลองต่อวงจรอาจจะท าให้เกิดการหลวมของปลั๊ ก Banana 
และจะให้เกิดการสปาร์ค (Spark) หรือเกิดประกายไฟ อันจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลองได้ และ
อาจจะท าให้ชุดคอมเพรสเซอร์ของชุดคอยล์ร้อนเกิดการช ารุดและเกิดการเสียหายได้ ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นปลั๊ก Banana แบบมีพลาสติกหุ้มทั้งหมด เวลาท าการต่อวงจรจะ
แน่นและไม่ท าให้เกิดประกายไฟ และมีความปลอดภัยต่อผู้ทดลอง อันจะท าให้ช่วยรักษาชุด
คอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมในส่วนของกระจกมองการไหลของน้ ายาท า
ความเย็น เพ่ือให้ผู้ทดลองได้มองเห็นสถานะของน้ ายาท าความเย็น และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ พบว่า ได้มีการน าคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อน มาติดตั้งด้านหน้า เมื่อ
คอมเพรสเซอร์ท างานและระบายลมร้อนออกมา อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงได้น าชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนย้ายมาไว้ด้านหลังชุดฝึก เพ่ือท าให้คอมเพรสเซอร์
คอยล์ร้อนระบายลมร้อนออกไปด้านหลัง และจะท าให้ผู้ทดลองเกิดความปลอดภัย ในการทดลอง 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยยังได้ติดตั้งรีเลย์เข้าไปเพ่ือใช้ในการหน่วงเวลาการท างานของชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์
ร้อน เพ่ือป้องกันชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนไม่ให้เกิดการช ารุดหรือเสียหาย  อีกทั้งคณะผู้วิจัยยังได้
พัฒนาชุดฝึกให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยการออกแบบให้มีรูปวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เห็น
เด่นชัด มีคู่มือที่ใช้ในการแนะน าการต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ภาพนิ่งประกอบที่
จ าเป็นในการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย
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ในการต่อวงจรไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wongkhiat et al. (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกการเขียนจอทัชสกรีน
ของ PLC ส าหรับควบคุมมอเตอร์ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย เพราะผู้เรียนได้ลงมือทดลองและเรียนรู้ได้จากของจริง ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง 

 การประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะการกระจาย
ตัวของข้อมูลมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้
งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Wannakayont et al. (2017) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดความรู้จากชุดสาธิตเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งาน ชุดสาธิต
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จากกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับดีมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ใน
การถ่ายทอดความรู้โดยใช้ชุดฝึก ท าได้ง่ายต่อการเรียนรู้ มีคู่มือและวีดีโอที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาและภาพประกอบ ตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม กระบวนการเริ่มต้นในการติดตั้งจนถึงขบวนการสุดท้ายของการติดตั้ง อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องวัด
สัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ เข็มทิศ อุปกรณ์วัดมุม ประแจ และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น จะ
รวบรวมอยู่ในกล่องเก็บอุปกรณ์ซึ่งออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการขนย้าย และสาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องมาจาก ในการถ่ายทอดความรู้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในแบบวิธีแบบกลุ่ม 
(Group Method)  โดยการสาธิตให้ดู และให้ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ทดลอง  ฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิธีที่ไม่
สิ้นเปลืองเวลาและไม่เปลืองค่าใช้จ่าย  ถ่ายทอดความรู้ครั้งเดียวได้จ านวนผู้รับถ่ายทอดความรู้เป็น
จ านวนมาก สอดคลองกับ Yusuk (2012) ที่ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีแบบกลุ่ม (Group 
Method) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีที่ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หรือผู้สอน สามารถใช้ได้
ดีกับการถ่ายทอดที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจรับความรู้หรือเทคโนโลยีรวมไปถึงการถ่ายทอดที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ (Skill) เหมาะส าหรับสถานการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ เวลา และ
งบประมาณจ ากัด แต่มีจ านวนบุคคลเป้าหมายที่ต้องการรับเทคโนโลยีอยู่เป็นจ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
        1.  ควรมีการทดลองในการต่อวงจร และทดลองการใช้งานจริงประกอบกับชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้เห็นภาพการท างานจริง และท าให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2.  ควรพัฒนา ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นต้นแบบของสื่อในการเรียน
การสอนในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการน าเอานวัตกรรมการศึกษามาใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการพัฒนาให้มีการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์หรือ
เครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม หรือระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในรถยนต์  เป็นต้น 
 2.  เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควรมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์และเนื้อหาให้ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าของเครื่องปรับอากาศในและใน
อนาคต ควรมีการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศให้มีความหลากหลายในแต่ละ
ชนิดของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมา เพ่ือให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และท าให้เกิดแรงจูงใจ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้  
 3.  ควรมีการพัฒนาสื่อด้านอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเป็น
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เลือกสื่อต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพ่ือเป็น 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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kho ̜̄ng PLC samrap khu ̄apkhum mo ̜̄tœ ̄ [Design and development of a PLC 
touch screen writing practice kit for motor control]. In ka ̄n prachum 
wicha ̄ka ̄n radap cha ̄t khrang thi ̄ so ̜̄ng kho ̜̄ng mahāwitthaya ̄lai ra ̄tchaphat 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่เรียนวิชา LA102 
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 43 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความผูกพันของผู้เรียน แบบวัดความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85, 0.97, 0.93 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทาง 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบตื่นตัว การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมี 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความ
สนใจ ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง  
ขั้นสรุปและไตร่ตรองทบทวน และ (4) การวัดและประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนผ่านการตรวจสอบ
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คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
เท่ากับ 4.71 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 2.1) รูปแบบการเรียนการสอนสามารถ
ส่งเสริมระดับความผูกพันของผู้เรียน โดยระดับความผูกพันของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการเรียนการสอน ความผูกพันของผู้เรียน 
 

ABSTRACT 
 The main purposes of this research were 1) to develop an English instructional 
model to enhance student engagement and English reading and writing abilities of 
undergraduate students, and 2) to study the effectiveness of the developed 
instructional model. The sample used in the study was 43 bachelor degree Dhurakij 
Pundit University students enrolling in the LA102 English2 course in the 2/2 0 1 7 
academic year, randomly obtained by cluster sampling. The instruments used were an 
assessment form for the student engagement, the English reading and writing ability 
test and the student satisfaction questionnaire. The reliability of the instruments are 
0.85, 0.97 and 0.93 respectively. Data were analyzed by using the mean, standard 
deviation, paired samples t-test, and content analysis. 
 The results were as follows:  
 1) The English instructional model to enhance student engagement and 
English reading and writing abilities of undergraduate students which is developed by 
blending the active learning, collaborative learning and motivation comprised of 4 
components: (1) principles; (2) objectives; (3) 5 stages of instructional procedures including 
encouraging, working collaboratively, sharing knowledge creatively, applying 
knowledge, concluding and reflecting; and (4) assessment and evaluation. The quality 
of the instructional model had an average of 4.71 which was at the very high level.    
 2) The effectiveness of the developed instructional model revealed that:  
2.1) the developed instructional model could make the student engagement after the 
instruction higher than before the instruction with the statistical significance at the 
level of 0.05; 2.2) the student’s the reading and writing ability after the instruction was 
higher than before the instruction with the statistical significance at the level of 0.05; 
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2.3) the student’s satisfaction towards the developed instructional model was at the 
high level in all areas. 
 
Keywords 
 Instructional Model, Student engagement 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการก าหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพ่ือเชื่อมประเทศไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลกนั้น รัฐบาลหันมาให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเป็นภาษาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมการให้ความรู้และพัฒนา
แรงงานทุกประเภทให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนายจ้างได้และเพ่ือยกระดับการเป็นหัวหน้า
งาน ในส่วนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลเพราะเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านภาษาเพ่ือเป็น
แรงงานคุณภาพในอนาคตของประเทศนั้น ภาษาอังกฤษคือส่วนหนึ่งของจุดเน้นการจัดการศึกษาที่
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรู้ 
การประสานความร่วมมือ การค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้
เ ข้ า ก้ า ว สู่  Thailand 4 . 0  อย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร รม  ( Office of the Minister Newsline, 2018 ) 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มุ่งเน้นความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษโดยประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา แต่ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานทางการศึกษาของ
ประเทศได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกลับพบว่าระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยยังอยู่ใน
ระดับต่ าซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้บุคลากรของไทยไม่สามารถเข้าแข่งขันในหลากหลายเวทีวัด
ระดับความสามารถระดับโลก โดยผลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่ดีส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นท่องจ า เน้นหลักโครงสร้างภาษาไวยากรณ์มากกว่าการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอนโดยการอ่านแล้วแปลหรืออธิบายค าศัพท์ให้ผู้เรียนฟังเพ่ืออ่านตามเขียน
ตาม  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่สามารถอ่านจับใจความหรือเขียนสรุป
ความเป็นภาษาอังกฤษได้ (Jareonsettasin, 2018)  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในปัญหาระยะยาวของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง  จากกระบวนการเรียนการสอน
แบบเดิมที่ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียน สามารถแก้ปัญหาโดยการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการ
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดความผูกพันของผู้ เรียน (Student engagement) กับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้และท าให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจและเต็มใจเรียนรู้ ให้ใจ
ผู้เรียนมาอยู่กับบทเรียน ให้ผู้เรียนกลับมามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นใน
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การเข้าเรียน และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น นักการศึกษาหลายคนได้เสนอความคิดเห็นและมีผลการวิจัยที่ตรงกันว่า ความ
ผูกพันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่ผู้สอน
ต้องการให้เกิดขึ้นในห้องเรียนเพราะเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะรักการ
เรียน แน่วแน่ในการเรียน ทุ่มเทแรงกายใจ อดทนต่ออุปสรรค ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วจนถึงชั้นประสบความส าเร็จในการเรียน (Barkley, 2010; Reyes et 
al., 2012) ผู้เรียนที่มีความผูกพันของผู้เรียนจะมีความรู้สึกและพฤติกรรมต่อการเรียนในเชิงบวก โดย
ผู้เรียนจะมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  มุ่งมั่นท างานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ผลดี มี
ความพยายามในการเรียนรู้และความทุ่มเททางด้านจิตใจ มีความสุขในการเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะทางวิชาการ (Klincumhom, 2013; Ranabut, 
2015; Carini et al., 2006) การศึกษาในภาพรวมของความผูกพันของผู้เรียนสามารถวัดจาก 3 
องค์ประกอบได้แก่ ความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา ความผูกพันของผู้เรียนด้านอารมณ์ และความ
ผูกพันของผู้เรียนด้านพฤติกรรม ซึ่งความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา (Cognitive engagement) 
เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เรียนในการทุ่มเทเพ่ือเรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ และมีความ
กระตือรือร้นกับความท้าทายทางวิชาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 
ส่วนความผูกพันของผู้ เรียนด้านอารมณ์ (Emotional engagement)   เป็นการแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้านความรู้สึกทางอารมณ์ของผู้เรียน มีความชอบความสนใจมีความสุขในการเรียน มี
ความรู้สึกสนุกหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่เรียน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในห้องเรียนและภูมิใจ
ในความมีส่ วนร่ วมในการเรียน  ส่ วนความผูกพันของผู้ เ รียนด้านพฤติกรรม (Behavioral 
engagement) เป็นการแสดงออกของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมด้านการเรียน พฤติกรรมโดยทั่วไปจะ
สอดคล้องกับพฤติกรรมบรรทัดฐาน เช่น การเข้าเรียน การเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย  การเข้า
สังคม การเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมกับการเรียน (Fredricks, et al., 2011) ความผูกพันของ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียนและถือว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่ส าคัญ
ของผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จทางการเรียน ผู้เรียนที่มีความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนสูงมี
แนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้วย ดังนั้น ความผูกพันของผู้เรียนจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพโดยมีความสามารถด้านการอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างความกระตือรือร้น ความสุขและ
ความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้และความคิดความรู้สึกของ
ผู้เรียนที่ขาดความสนใจ ขาดความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอันเป็น
ปัญหาส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้กลายเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งใน
ด้านวิชาการและคุณลักษณะการเรียนรู้ สามารถสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน แตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้สอนด้วยรูปแบบและ
เนื้อหาเดียวกันหมดโดยไม่ค านึงถึงลักษณะและความสามารถที่ต่างกันของผู้เรียน กลายเป็นแนวการ
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เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้าทายให้ผู้เรียนฝึกคิดและลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ให้อิสระแก่ผู้เรียนบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน ร่วมคิดร่วม
เรียน ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ที่คอยกระตุ้นผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงความรู้และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ความร่วมมือในการเรียน และส่งเสริม
ความผูกพันของผู้เรียนอันจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเนื่องจากความผูกพันของผู้เรียนเป็นคุณลักษณะที่ดีในการแสวงหาความรู้และมุ่งสู่การ
ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้ เรียนและ
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 
 2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
และความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
และความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 กลุ่ม มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,086 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 กลุ่ม โดยมีจ านวนนักศึกษา 43 คน 
กลุ่มตัวอย่างไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยมีหน่วยสุ่มเป็นกลุ่ม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ระดับความผูกพันของผู้เรียนของนักศึกษา 2) ความสามารถด้าน 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    3.1 แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนจ านวน 10 แผน เวลาที่ใช้ในการทดลอง 30 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน         5 ท่านโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
    3.2 แบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถาม  
ให้นักศึกษาประเมินระดับความผูกพันของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอน  
ที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นค าถามจ านวน 33 ข้อเกี่ยวกับความผูกพันของผู้เรียนครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ความผูกพันของผู้เรียนด้านปัญญา (Cognitive engagement) ความผูกพันของผู้เรียนด้านอารมณ์ 
(Emotional engagement) และความผูกพันของผู้เรียนด้านพฤติกรรม (Behavioral engagement) 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุด 
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.85 
                3.3 แบบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบทดสอบการอ่าน เป็นแบบปรนัย 20 ข้อ ข้อละ 
1 คะแนน ผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-
0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.90 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และตอนที่ 2 แบบทดสอบ
การเขียน เป็นแบบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ผลการประเมินความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45-0.52 อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.41-0.43 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
    3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ผลการประเมินความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ระยะที่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียน ผู้วิจัยน าแบบแบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ  แบบวัด
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลก่อน  
การทดลองใช้รูปแบบ  
    ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว แบบมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest posttest design) โดยจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
    ระยะที่ 3 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของ
ผู้เรียนครบตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยน าแบบวัดระดับความผูกพันของผู้เรียนในการ
เรียนภาษาอังกฤษ แบบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนไปวัดกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง เพ่ือประเมินผลและน าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง 
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    ระยะที่ 4 หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบที (t-test แบบ paired samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน  
   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกิดจากการผสมผสานแนวคิด 
ทฤษฎีอันได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active Learning Approach)  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning Theory) และทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ท าให้เกิด
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันของผู้เรียน (Student 
engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้เป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
ด้วยการเรียนรู้แบบตื่นตัว เพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียนผ่านการท ากิจกรรมฝึกฝนทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษด้วยการท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งผู้เรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือบรรลุภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ถือได้ว่าเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกข้ันตอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ได้ขณะท ากิจกรรม ลักษณะการเรียนการสอนยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และความร่วมมือ ท าให้ผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบดังนี้ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการจัดการเรียน  
การสอนและ (4) การวัดและประเมินผล 
   (1) หลักการส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนคือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่ง
ส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน (Student engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างตื่นตัว มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการ
ท างานแบบร่วมมือ สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและความพยายามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย  
ในการเรียน โดยความผูกพันของผู้เรียนนี้จะท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ 
การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
   (2) วัตถุประสงค์ส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความผูกพัน
ของผู้เรียน (Student engagement) กับการเรียนภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ
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อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัว พัฒนาทักษะการ
ท างานร่วมกัน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  
   (3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
        3.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Encouraging) เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นความสนใจและ
แรงจูงใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจนว่าการเรียนในแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์อะไร 
เชื่อมโยงผู้เรียนให้เข้าใจประโยชน์และความส าคัญของเนื้อหา และมองเห็นเป้าหมายในการประยุกต์ใช้
ความรู้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
        3.2 ขั้นเรียนรู้ร่วมกัน (Working collaboratively) เป็นขั้นที่ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันจาก
การท ากิจกรรมกลุ่ม และท าภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยผู้เรียนช่วยกันก าหนดเป้าหมาย 
แบ่งส่วนงาน ลงมือปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทั้งทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมจากการท างานเป็นทีม 
        3.3 ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์ (Sharing knowledge creatively) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยหมุนเวียนกัน
น าผลงานของกลุ่มมาน าเสนอ ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือท าและ
กิจกรรม 
        3.4 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง (Applying knowledge) เป็นขั้นที่ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วก่อนหน้านี้มาท าแบบฝึกหัด
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงหรือท้าทายขึ้น เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ตั้งไว้หรือไม่ จากนั้นรับค าแนะน าจากผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ทราบข้อดีข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงงาน 
        3.5 ขั้นสรุปและไตร่ตรองทบทวน (Concluding and reflecting) เป็นขั้นหลังการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน ทบทวนเนื้อหา ประสบการณ์ และการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ผ่านมาหรือที่พบเห็น โดยอาจเขียนหรือบอกประสบการณ์แต่ละคนออกมา 
ท าให้ผู้เรียนฟังเพ่ือนอย่างตั้งใจ ช่วยในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคล้ายเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้แหล่ง
ใหม่ ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้ลองแนวทางหรือวิธีใหม่ในการกระท าสิ่งต่าง ๆ 
   (4) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินระดับความ
ผูกพันของผู้เรียน การประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน 
   2.1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนมีระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน
ของผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05      
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    2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริม
ความผูกพันของผู้เรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D.= 0.57) โดยพบว่ามีความพึงพอใจ ด้าน
ผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด (x̅ = 4.62, S.D.= 0.67)  ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.49, 
S.D.= 0.56) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.40, S.D.= 0.79) ด้านการวัดและประเมินผล (x̅ = 
4.22, S.D.= 0.75) และด้านเนื้อหาที่เรียน (x̅ = 4.17, S.D.= 0.68)  ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการอย่างมีระบบ องค์ประกอบและข้ันตอนการ
เรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยหลังจากได้ศึกษาหลักการแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญแล้ว 
ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมเอกสารประกอบรูปแบบ โดยเรียบเรียงสาระของแนวคิด
ทฤษฎี   เพ่ือก าหนดองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนและหาแนวทางในการจัดความสัมพันธ์แต่ละ
องค์ประกอบ       ให้สอดคล้องกันตามคุณลักษณะการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่ดี อัน
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ  Khaemmanee (2007) และ 
Joyce, Weil and Calhoun (2011) ที่กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์กันจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน เมื่อได้รูปแบบการเรียนการสอนพร้อมเอกสารประกอบรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครบถ้วนแล้วจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ
คุณภาพ ซึ่งผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (x̅= 4.71, S.D.=0.46) 
สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน า
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้สอนจริงกับกลุ่มทดลอง ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ใช้ได้ผลดี 
เพราะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถ
ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้จริงตรงตามสมมติฐานการวิจัย 
 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันชองผู้เรียน 
     2.1. ระดับความผูกพันของผู้เรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้สร้างรูปแบบและข้ันตอนการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความผูกพันของผู้เรียนได้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับความผูกพันของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ 
แนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบตื่นตัวและลงมือกระท า (Active learning) กับทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือเป็นพลังให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ (Motivation) เมื่อผสมผสานเข้ากับการเรียน
การสอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมและพลังในการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ 
Barkley (2010) ที่อธิบายว่าเมื่อเรียนภายใต้องค์ประกอบทั้งสองข้างต้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภายในตัวผู้เรียน (Transformative learning) โดยผู้เรียนจะเรียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดีเมื่อมีความสนใจ
หรือใจจดจ่อกับสิ่งนั้น ส่งผลผลักดันใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ และยิ่งเมื่อเรียนด้วยลักษณะการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) ที่ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนในแต่ละขั้นตอนการเรียน
การสอนจึงยิ่งสามารถส่งเสริมระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนให้สูงขึ้น  เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านปัญญา อารมณ์  และพฤติกรรม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ranabut (2015) ที่สร้างรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความมุ่งมั่นในการเรียน โดย
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ 
แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แนวคิดการเรียนรู้โดย การลงมือ
ปฏิบัติ และสร้างเป็นรูปแบบการฝึกอบรม 4A ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
บรรยากาศ (Atmosphere) ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active learning)  ขั้นที่ 3 ขั้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 4 ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ (Applications) ซึ่งผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
การฝึกอบรมแบบ 4A สามารถพัฒนาความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษา โดยมีคะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่าคะแนนนักศึกษาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระดับความ
ผูกพันของผู้เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียน
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนช่วยท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อธิบายได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเสริมสร้างความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้ เริ่มจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว (Active learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) และการสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) ทั้ง 3 แนวคิดทฤษฎีเข้าด้วยกันในรูปแบบการเรียนการสอนที่ พัฒนาขึ้นและ
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 2 ทักษะ
ได้แก่การอ่านและการเขียนของนักศึกษาหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน
ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝน
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นเรียนรู้
ร่วมกัน 3) ขั้นแบ่งปันความรู้อย่างสร้างสรรค์  4) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์จริง 5) ขั้นสรุ ป
และไตร่ตรองทบทวน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Carini et al. (2006) ที่ศึกษาการเชื่อมโยงระหว่าง
ความผูกพันของผู้เรียนและการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าความผูกพันของผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Borton & Bryan (2017) ท าการศึกษาเรื่องการสร้างความผูกพันของ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับต่ าด้านการอ่านในห้องเรียนสองภาษา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้
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การปฏิบัติงานในชั้นเรียน 7 ลักษณะที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ระดับต่ า ผลการวิจัยพบว่า เมื่อผู้เรียนเกิดความผูกพันของผู้เรียนและแรงจูงใจในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่ได้รับมอบหมาย การเล่นกีฬา หรือการอ่าน ผู้ เรียนจะท าส าเร็จและท าได้
อย่างดี โดยเฉพาะการอ่านที่ผู้เรียนจะอ่านบ่อยครั้งขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้เรียนที่ไม่มีแรงจูงใจในการอ่านและความผูกพันของ
ผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด จากที่กล่าวมาอธิบายได้ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์กันนั้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งผลดีต่อความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
     2.3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านผู้สอนอยู่ในอันดับสูงที่สุด ตามด้วยด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล และด้านเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการ
เรียนการสอนก าหนดบทบาทให้ตัวผู้สอน มีบทบาทในลักษณะเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าแนะน า ผู้เรียนท า
กิจกรรมและฝึกการเรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระทั้งในลักษณะกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเพ่ือนในกลุ่มการท างาน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
เนื้อหากิจกรรมที่เรียนเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงความรู้กับการลงมือปฏิบัติ ได้รับการฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทุกขั้นตอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลตนเองและเพ่ือนใน
ชั้นเรียนโดยการสรุปบทเรียนร่วมกันก่อนจบบทเรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในผลงานหรือ
ผลปฏิบัติของตนเองในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนนี้จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงพอใจในกระบวนการเรียน
การสอนและสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียน
พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ ทั้งยังเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Termsinsawadi (2009) ที่ศึกษาพัฒนาเว็บเควสส าหรับวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคและการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลส ารวจความคิดเห็นและเจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้บทเรียนเว็บเควสที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า  ผลการ
วิเคราะห์แบบบันทึกการเรียนและการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนที่ใช้เว็บเควสโมดูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและนักศึกษาส่วนใหญ่
มีเจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการเรียนการสอนนี้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
     1.1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนที่
พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่ผู้สนใจจะน าไปประยุกต์ใช้สร้างเสริมความผูกพันของ
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ผู้เรียนกับการเรียนในวิชาภาษาอ่ืน ๆ หรือทดลองในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นอย่างระดับชั้นปีอ่ืน หรือ
ในระดับการศึกษาอ่ืน เช่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     1.2 บทบาทผู้สอนด้านการช่วยเหลือสนับสนุนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก     
ในกลุ่มมีความส าคัญกับการเรียนรู้และความผูกพันของผู้เรียน ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือสนับสนุน ขยายขอบเขตความเข้าใจในบทเรียน น าไปสู่การเรียนรู้ตามแผนที่
ผู้สอนวางไว้ ส่วนมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกภายในห้องท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและพยายามท า
กิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ความช่วยสนับสนุนจากผู้สอนและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เกิดบรรยากาศการเรียนที่
ผ่อนคลาย และส่งผลดีต่อระดับความผูกพันของผู้เรียนกับการเรียน 
     1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดด้านเวลาหรือ
สถานที่ ผู้สอนอาจส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับผู้สอนหรือ
ผู้เรียนอ่ืนนอกเวลาเรียนในกรณีผู้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสซักถามเพราะจ านวนผู้เรียนมีมากหรือเนื้อหา
บทเรียนมีความซับซ้อนไม่สามารถถ่ายทอดได้ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมดภายในคาบเรียน ควรเพ่ิม
โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพ่ือสอบถามปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้สอน
โดยตรงเพ่ือให้การเรียนการสอนคงความต่อเนื่องและเป็นโอกาสสร้างความผูกพันของผู้เรียนกับการ
เรียนได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 2.1 ควรมีการศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืนๆซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดความผูกพันของผู้เรียนว่าตัวแปรหรือปัจจัยใดจะสามารถน ามาอธิบายการสร้างความ
ผูกพันของผู้เรียนได้เพ่ิมมากขึ้นอีก เช่น Teacher engagement หรือ Directors engagement อัน
จะกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด Student engagement และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 ควรมีการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวขึ้นหรือนานกว่า 1 ภาคการศึกษาเพ่ือศึกษาแนวโน้มระดับความผูกพันของผู้เรียน หรือควรมีกลุ่ม
ส าหรับห้องเรียนปกติที่ไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลที่ได้ และอาจเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่

การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ  2) ศึกษา
และวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
และ 3) สังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านออนไลน์ครอบคลุมทุกสังกัด จ านวน 284 คน และผู้ให้ข้อมูล
ผ่านการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม เพ่ือยกร่างแนวทางในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิวัติ และแบบสอบถาม
ข้อมูลเพ่ือยกแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิวัติ (ออนไลน์) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ/ประเภทการศึกษา มีการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและ
มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

2. ผลการศึกษาระบบ กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ 8 
ประเทศคือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกสและเม็กซิโกนั้น พบว่า 
1)  ทุกประเทศมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนไว้อย่างชัดเจน 2) มี
นโยบายส่งเสริมการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
และประเมินผลที่ชัดเจน3 )มีระบบการก ากับติดตามที่เข้มแข็ง และ 4) ระบบการพัฒนาครูมี
คุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน และการคัดเลือกครู
ด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง 

3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน มี 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ช่วง
เชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน  
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ค าส าคัญ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษา การก ากับติดตามประเมินผล 

และการส่งเสริมสนับสนุน    
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were: 1) to study the present condition of leading 

the education standard to practice at the policy level, at the follow-up of the 
promotion level and at the practice level, 2) to study and analyze the foreign contexts 
relating the ways of leading the national education standard to practice and 3) to 
synthesize the ways of leading the national education standard to practice. The sample 
in this study consisted of 284 informants obtained through the use of online data from 
all educational units, and 49 informants obtained from the interview and focus. The 
research instrument were issues in the focus group discussion for drafting the ways of 
leading the national education standard to practice and a questionnaire To collect 
data for drafting the ways of leading the national education standard to practice 
(Online). The statistical data were analyzed by percentage and content analysis. 

 The results of the study were as follows: 
 1. As for the ways of leading the national education standard to practice, it 

was found that all levels and types of basic educational units had determined and 
announced and inform the use of education standard through managing the education 
standard in parallel with the national education standard.  

 2. The results of the study of the educational system of the way of leading 
the national education standard to practice of 8 foreign countries namely Singapore, 
Japan, Finland, Canada, Australia, Germany, Portugal and Mexico revealed as follows: 
1) Every country set policy and objectives in developing the quality of learners clearly 
2) There was the policy that promoted clearly the ways of leading the national 
education standard to practice in terms of curriculum, teaching and learning and 
evaluation 3) There was a strong follow-up system and 4) There was high quality of 
teacher development system, emphasizing teacher development in terms of the 
quality of techniques, teaching strategies and also high criteria of recruiting teachers. 

 3. The ways of leading the national education standard to practice had into 
2 stages as follows: stage 1 the connection and finding suitable and stage 2 reviewing 
the education standard and managing the work system. 
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ความส าคัญของปัญหา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ขึ้น

โดยได้ระบุคุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้านประกอบด้วยผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้ดี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของประเทศที่มุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น เน้นความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นไปเพ่ือมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

ด้วยความตระหนักว่าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติที่มีความส าคัญ  
และเป็นหัวใจของการด าเนินงานจัดการศึกษา และมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ตลอดจนส่งผลกระทบ
กับทุกภาคส่วน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะทั้งส่วนนโยบาย ส่วนประสานงาน  และส่วน
ปฏิบัติการ อีกทั้งมีภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการโดยเฉพาะการบริหารจัดการในลักษณะใหม่  
การเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในส่วนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล และการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วน แต่ละภารกิจนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน อีกท้ังเข้าใจแนวทางในการ
น ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติด้วย ที่ส าคัญต้องวิเคราะห์ภารกิจ และจัดท ารายละเอียด
การด าเนินการที่สอดคล้อง และเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
น าสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงได้จัดท าโครงการ
ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติขึ้นโดยการสนับสนุนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการ
ก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติเป็นอย่างไร 
 2. กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศเป็นอย่างไร 
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 3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยที่เกิดผลควรมี
ลักษณะอย่างไร   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย
ระดับการก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ 
             2. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
             3. เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มประเทศที่ศึกษา 
การวิจัยครั้ งนี้  มีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลดังนี้  1) ที่ปรึกษาการวิจัย ซึ่ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษาจ านวน 8 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการ
อุดมศึกษา โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค สังกัด และต าแหน่ง/ลักษณะงาน จ านวน 19 คน 3) ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครอบคลุมทุกสังกัด ที่ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์) จ านวน 284 คน 

ส่วนกลุ่มประเทศที่ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในประเทศต่าง  ๆ จ านวน 8 ประเทศ ได้แก่ โปรตุเกส 
เยอรมนี ฟินแลนด์  แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากประเทศที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ หลากหลายภูมิภาค ครอบคลุม
การจัดการศึกษาจากทั่วโลก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพ่ือยกร่างแนวทางในการน า

มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และ 2) แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีการด าเนินการ4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการวางแผนการวิจัย ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาและการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ  ด าเนินการ ดังนี้
1) การก าหนดแนวทางการท างาน ทบทวนความคิด การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
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ปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ 3) การศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ จ านวน 8 ประเทศ  
 ขั้นตอนที ่2 : การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา และการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติในปัจจุบัน และยกร่าง / สังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ   

ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน
ภาพรวม และยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 1) ประชุมที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือขอความคิดเห็น 
ค าแนะน า และปรับร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม 2) สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือ 3) จัดประชุมสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 4 : ปรับปรุงร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและจัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ด าเนินการตามขั้นตอน   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุปประเด็นส าคัญและเขียนเชิงพรรณนาและ 2) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ (ออนไลน์) โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

ในส่วนนี้จะเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็นดังนี้   
 1. การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า  

1) หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ/ประเภทการศึกษา มีการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
โดยมีการด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาในลักษณะคู่ขนานกับการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 2) ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในลักษณะการชี้แจง  
เพ่ือรับทราบข้อมูลผ่านสื่อ เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ แต่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน
และบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนในสถานศึกษาส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรยังขาดความชัดเจน
ในการรับรู้และเข้าใจรายละเอียด 3) ในช่วงปัจจุบันการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตร
พบชัดเจนในการจัดการอาชีวศึกษาและ 4) ในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับการศึกษามี
การด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ที่ประกาศใช้  

2. ผลการศึกษาระบบ กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ8 
ประเทศคือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกสและเม็กซิโกนั้นพบว่า
1)  ทุกประเทศมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 2) มี
นโยบายส่งเสริมการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
และประเมินผลที่ชัดเจน โดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้และชีวิตการท างาน  มีการระบุคุณสมบัติผู้เรียนชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน 3) มีการ
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จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ส่งเสริมการท างาน 4) มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางและ
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจน 5) มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 6) มีระบบการก ากับติดตามที่
เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามหลายภาคส่วน 7) พัฒนาการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบริหารจัดการ 8) ระบบ
การพัฒนาครูมีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน และการ
คัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง 
           3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็นใน 2 ช่วง มีดังนี้  

 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมในช่วงนี้มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและเตรียมการน าไปใช้ในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาส่วนหนึ่ง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับการศึกษา (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวัดประเมินผลนั้น หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเดิม เดิม ยกเว้นการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในระยะนี้ แนวทางการน ามาตรฐานของชาติสู่
การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และใช้แนวทางการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริงและการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น เน้นการด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้อย่างชัดเจน และ (4) การก ากับ
ติดตามและประเมินผล ควรจัดระบบ  แนวทางการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการท างานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน และการท างานในลักษณะกัลยาณมิตร 
และน าข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป 

 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน มีการด าเนินการแต่ละส่วน 
ดังนี้(1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ในช่วงนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรน าข้อมูลการ
ด าเนินการในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเพ่ิมเติมข้อมูลจุดเน้นตามบริบทการท างานและ
ระดับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย (2) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผลนั้นเป็นการน ามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลส าคัญใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Learner Centric) โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (real life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการน าความรู้ ทักษะ  
เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือ
เนื้อหาวิชาเชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด 
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ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต เน้นการน าตนเองในการเรียนรู้  การเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery  Learning) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการท างาน และเรียนรู้จากเทคโนโลยี  จัดการ
เรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning) คือ เรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกัน
ในห้องเรียน (Face to Face) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน และ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้นส่วนการวัดและประเมินผลเป็นไป 
เพ่ือการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนจากร่องรอย 
เชิงประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเลือกระบบหน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้นการเปิด
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ 
 
อภิปรายผล 
 ในส่วนนี้จะอภิปรายผลการด าเนินการในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติของ
ประเทศไทยโดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561 
ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบในการท างานนั้น
พบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับมีความเหมาะสมตามช่วงวัยและมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
อาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติจึงไม่มีปัญหา
อุปสรรคแก่หน่วยงานทุกระดับจะน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปก าหนดเป็นนโยบายในส่วนการน า
มาตรฐานของชาติมาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่ง
เป็นสิงที่ต้องตระหนักร่วมกันในการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนมีพลังในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ
อิงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีปรัชญาในการจัดการศึกษาว่า “ความส าเร็จ ส าหรับทุกคน” เป็นหลัก 
(Spady,1988; Danelson, 1985) 
 2. การน ามาตรฐานของชาติมาสู่การพัฒนาหลักสูตร ในการน ามาตรฐานของชาติมาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรนั้นพบว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ า 1)  ควรด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และด าเนินการโดยภาคีเครือข่าย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) ควรอบรมครู/ผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนินการ  และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ ค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องลดงานครู 3) ควรให้อิสระหน่วยงานระดับสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรเอง ภาครัฐเพียงติดตาม ดูแลผลผลิตตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบ
ผสมผสาน (Recognizing Policy complexity) ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ Viennet และ 
Pont (2017)  ที่เป็นการผสมผสานทั้งแบบจากบนลงล่างและแบบฐานราก โดยพัฒนาจากแนวคิด 
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Policy cycle approach ที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงาน โดยหลักการมีส่วน
ร่วมเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้นโยบายประสบความส าเร็จ เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการธรรมชาติ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคปฏิบัติ แนวคิดเครือข่ายที่จะมาช่วยวิเคราะห์
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   
 3. การด าเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการด าเนินการ
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในนั้นพบว่าต้องให้สถานศึกษาสามารถเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความต้องการ ความส าเร็จ วางระบบ จัดระบบ ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน
ร่วมกัน ตรวจสอบได้จริง น าผลไปปรับและพัฒนางานได้จริง รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
ก าหนดเน้นการพัฒนาผลที่เกิดจากผู้เรียนตามจริงจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนศึกษา/ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและนโยบายที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และรายงานผลควรผลักดันระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติต่อเนื่อง และประเมิน
ตามข้อเท็จจริง เน้นคุณภาพมากกว่าการรายงานทางเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแนวโน้ม
การประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มมีความสนใจใช้ระบบ การสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
(Objective and Key Results) หรือ OKRs มาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Ministry of 
Education, 2018) ที่จะเน้นการกระจายศูนย์ การตัดสินใจไปสู่พนักงาน (Decentralization) 
 4. การก ากับติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานและการให้แรงเสริมการก ากับติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานและการให้แรงเสริมเป็นปัจจัยส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Thongkao (2008) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านการก ากับตรวจสอบประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้
ปฏิบัติการน านโยบายไปปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีขวัญในการท างาน แรงเสริมทางบวก
จะเป็นพลังจูงใจให้ผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจ ท างานในหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้นและ สอดคล้องกับที่ 
Boonprasert (2005) กล่าวว่า การก ากับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้การด าเนินการทราบว่าได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลของการ
ด าเนินการจะได้ข้อมูลที่แสดงถึงความส าเร็จ ข้อดี จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
ช่วยให้การบริหารงานแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 5. การพัฒนาครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้านตามที่ก าหนดไว้นั้น  
หลักสูตรและการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งแต่การพัฒนา
ครูเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน Khemmani (2014) ได้
เสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาและช่วยเหลือครูดังนี้  1) การจัดเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนาสื่อ วัสดุ และเครื่องมือต่าง ๆ พัฒนาครู /ผู้สอนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่าง ๆ การสอนทักษะกระบวนการ และการพัฒนาทักษะ
การสอนของครู /ผู้สอน 3) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งหลักการสอน 
แนวการสอน รูปแบบการสอน วิธีการและเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ โดยใช้วิธีการต่าง  ๆ 
ตามความเหมาะสมกับบริบท 4) พัฒนาทักษะการสอนกระบวนการ เนื่องจากการสอนมีลักษณะเป็น
ทักษะกระบวนการ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสอนของครู จึงควรใช้หลักการสอนทักษะกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย เช่น การพัฒนาครูในสถานที่ท างาน จัดระบบนิเทศภายใน มีการวางแผนการสอน 
สังเกตการสอนและวิเคราะห์การสอนร่วมกัน หรือการจัดระบบ “peer coaching” การจัดกลุ่ม  
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“lesson study” การจัดการความรู้ การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning 
community หรือ PLC) โดยการให้ครูท างานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ และวิธีการ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท การด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะช่วย
ให้ครูเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน และ 6) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ครู 
 6. การจัดหาทรัพยากรสื่อแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ 
สนับสนุนดังนี้1) สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู  2) แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้ง 
สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ไปประยุกต์ใช้จริง  3)  เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้งภายใน และต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์/สาขานั้น ๆ ส าหรับการสนับสนุนการท างานของโรงเรียนในด้าน  
ต่าง ๆ และ 4) งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการ 
บูรณาการผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สู่การก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จได้น าแนวคิดนี้มาใช้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองประเทศ  ทั้งนี้เพราะระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย  เป็น
การด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ  ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาที่มีผลต่อการน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษา และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร 
การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล  และการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 1.2 การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมจัดท าแนวปฏิบัติ/มาตรการส าหรับผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาให้กับทุกหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก ากับดูแล 
 2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน 
        ในการบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อน ควรด าเนินการใน 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมควรด าเนินการ ดังนี้ 1) การจัดทีมงาน/
หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน เพ่ือการน าองค์ความรู้มาใช้ในการท างานในช่วงต่อไป    
โดย จัดองค์ประกอบของทีมงานครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ จากทุก
ภาคส่วน 2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิงลึก 3) การวิเคราะห์งาน ปรับ/เปลี่ยนกลไก
สนับสนุนโดย หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องมีการวางแผนการท างานเชิงระบบต่อเนื่อง เนื่องจากงาน
บางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นในช่วงนี้การท างานจะมี
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ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  เรียนรู้ เ พ่ือปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปในโอกาสต่อไป โดยควร  1) จัด
คณะท างานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างละเอียด 2) น าข้อมูลมาจัดท าแผนการท างาน โดย
ก าหนดการด าเนินการ 3 ลักษณะ คือ (1) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับที่ด าเนินการโดยตรง ควรด าเนินการ
ต่อเนื่องและอาจจะเพ่ิมความชัดเจน เข้มข้นของกิจกรรม และการด าเนินงาน  และจัดงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ิมขึ้นให้มากขึ้น (2) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับค่อนข้างน้อย ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินการให้เหมาะสมมากขึ้น หรืองดด าเนินการและ (3) ก าหนดนโยบาย/จัดภารกิจใหม่ พัฒนา
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับจัดท า
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน น าสู่การติดตามผลการท างาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ท างาน และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับนั้น การเตรียมพร้อมบุคลากรทุกรระดับ ให้ท างาน
อย่างต่อเนื่อง 4) การเตรียมพร้อมบุคลากร ให้มีความตระหนัก ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่ส าคัญ
พร้อมท างานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกัน 5) การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลตามแผนที่ก าหนด และ
หาวิธีการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการปรับเปลี่ยนการท างานได้อย่างเหมาะสม ต้องจัดให้มีระบบ และ
การก ากับ  ติดตาม ประเมินผล ที่มีลักษณะดังนี้ (1) ผู้ท าหน้าที่ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลมีความ
เข้าใจชัดเจน และด าเนินการในลักษณะการเน้นบรรยากาศการท างานที่ เป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
และ การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม (2) จัดระบบ/รูปแบบการก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่วนกลาง และส่วนพ้ืนที่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมสื่อสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ ในการปรับปรุงงาน  6) การน าร่องการท างานเต็มรูปแบบทุก
ระบบ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระบวนการท างานที่เกิดผล  ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
 ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน ควรด าเนินการดังนี้ 1) จัดตั้ง
คณะท างาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลที่เน้นการประสานงาน  ให้ความช่วยเหลือ 
และการส่งต่อผลการด าเนินงานภารกิจส าคัญคือการสร้างเครือข่ายการท างาน และเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากกันและกัน 2) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยในการสร้าง ความ
เข้าใจ และรูปธรรมในการท างานโดยในช่วงนี้ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ และจุดเน้นเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมจากพ้ืนที่น าร่องในด้านต่าง ๆ 3) การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับการศึกษาในทุกสถาบันการศึกษาแต่ละสังกัดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง โดยมีการทบทวนสมรรถนะของบุคลากร และน าสู่การ
ประเมินตนเอง สู่การวางแผนการพัฒนาพัฒนาครูผู้สอนเน้นการพัฒนาในหลายลักษณะคือการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดพ่ีเลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้
บนฐานการท างานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีลักษณะ
เป็นผู้บริหารเชิงวิชาการที่มีความตระหนักในความส าคัญของการพัฒนางานวิชาการ  ตระหนักในการ
พัฒนาผู้เรียน และตระหนักในการร่วมเรียนรู้ สร้างระบบ กลไก  และสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งการ
จัดระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล 4) การจัดสื่อ 
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แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ สนับสนุนทั้ง สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมี
ความหมายทั้ง สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ 
ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งภายใน และต่างประเทศ ทั้ง
เครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์/สาขานั้น ๆ ส าหรับการสนับสนุนการท างานของโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งอาจจะต้องวาง
ระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนาและบริบทพ้ืนที่ และ
รองรับความจ าเป็นในการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยในการทดลองใช้แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ ไปสู่สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีความแตกต่างกัน ตามบริบทและสังกัด 
 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา โดยการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด 
 3. การศึกษาวิจัยกระบวนการใช้แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ ปฏิบัติในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือค้นหาโรงเรียนแกนน าหรือต้นแบบในแต่
ละจังหวัดและภูมิภาค 
 4.   การศึกษาปัจจัยความต้องการจ าเป็นในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติที่เข้มแข็งของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพ้ืนที่ 
 5.  การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ครูปฐมวัยมีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดู และจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับวัย อันจะน าไปสู่การเกิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  
ซึ่งการเรียนรู้ในวัยแรกเริ่มของเด็กควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างของบทบาททางเพศ ทั้งด้าน
พฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งค่านิยมของสังคมมักตัดสินว่า “การศึกษาปฐมวัยคืองานของผู้หญิง”  
จึงท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูชายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งที่จริงแล้วครูปฐมวัย  
ทั้งชายและหญิงต่างมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่มีจุดแข็งแตกต่างกันผ่านกระบวนการสอนที่หลากหลาย แสดง
ให้เห็นว่าครูชายนั้นมีบทบาทส าคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย และมีบทบาท
ส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศไม่แตกต่างจากครูหญิง รวมถึงมีบทบาทส าคัญ
ในการสื่อสารกับบิดาของเด็กปฐมวัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จาก
ความส าคัญดังกล่าว น าไปสู่แนวปฏิบัติส าหรับครูชายในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยที่ควรดึง
จุดเด่น และบุคลิกที่ชัดเจนของความเป็นชายออกมาในการจัดกิจกรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กชายและหญิง สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่าง
นุ่มนวล และสามารถประสานความสัมพันธ์กับครอบครัวเด็กด้วยความเคารพและเกิดมิตรไมตรี เพ่ือ
น าไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดการยอมรับและเป็น
การช่วยยกระดับของครูชายให้สูงขึ้นในสังคมการศึกษาปฐมวัยต่อไป 
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ABSTRACT 
 Early childhood teachers play an important role in parenting and provide 
learning that promote children development and age appropriate learning. This will 
lead to the desired feature. Early childhood learning should focus on the differences 
in gender roles both behavior and personality. The value of society is often judged 
that "Early childhood education is the work of women”. This causes the lacks of male 
teachers in early childhood education. In fact, early childhood teachers both men and 
women have different strengths and learning approaches through a variety of teaching 
methods. It also shows that male teachers play an important role in providing learning 
experience for children which has no difference from female teachers. It also plays an 
important role in communicating with the fathers of early childhood in order to 
promote learning development. Therefore, this will lead to guideline for male teachers 
in providing learning which focus on distinctive and masculinity features. Male teachers 
should be able to be good role models for both male and female children. They also 
are able to take good care of children by considering the exceptions gently. And to be 
able to have good relationship with children’s families respectfully in order to 
providing effective learning experiences, acceptance, recognition, and promotion of 
male teachers in the early childhood education society. 
 
Keywords 
 Male Teachers, Early Childhood Education 
 
บทน า 
 พระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคาร
ใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2526 ความตอนหนึ่งว่า… 
 
 “...อาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้

เจริญมั่นคง และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่ง
ได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์
ทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้…” 

 
 การศึกษาในระดับปฐมวัยนั้น เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาเพ่ือวางรากฐานส าคัญในการพัฒนา

ชีวิตมนุษย์ ครูปฐมวัยจึงมีบทบาทส าคัญไม่ต่างจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการให้การศึกษา
อบรมเลี้ยงดู และหล่อหลอมเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท าให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตามวัย
อย่างสมบูรณ์ และเหมาะสม โดยเด็กในวัยนี้จะยึดถือครูเปรียบเสมือนบิดาและมารดาคนที่สอง ท าให้
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ภาพจ าและการกระท าของครูจึงเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในทรงจ าของเด็ก ครูจึงต้องพึงระวังเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรม เนื่องจากจะถูกซึมซับไปสู่เด็กทั้งสิ้น เด็กจะถือครูเป็นแบบอย่าง และ
ลอกเลียนแบบครูทั้งกิริยาท่าทาง การพูดจา และสภาวะทางอารมณ์ 

ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์วิชาต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการความรู้
ไปสู่จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ต้องมีคุณสมบัติหลากหลาย และต้องสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพได้อย่างสมดุล ครูปฐมวัยจึงต้องอุทิศทั้งเวลาและพลังงานที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา (Morrison, 2014) และสิ่งที่ส าคัญส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ครูปฐมวัยต้องเข้า ใจใน
ศาสตร์ที่ถูกต้องของการศึกษาปฐมวัย และให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ ดังนั้นครูปฐมวัย
ในปัจจุบันต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก
ได้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอให้แก่เด็ก นอกจากนี้ยังสามารถร่วมมือกับครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือจะน าไปสู่การเตรียมเด็กปฐมวัย
สู่การได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้นต่อไป (Ministry of Education, 2017)  
 การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างทางเพศระหว่างครู
ชายและหญิง เนื่องจากเด็กปฐมวัยต้องการแบบอย่างในการเรียนรู้บทบาททางเพศจากครูปฐมวัยทั้ง
ชายและหญิง (D’Arcy, 2004) และครูชายมีอิทธิพลอย่างมากต่อเรียนรู้ของเด็กชาย เนื่องจากเด็กชาย
จะศึกษาแบบอย่างและปฏิบัติตามครูชายในช่วงแรกของการเรียนรู้ในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็นบิดา
ของเด็กปฐมวัย (Bricheno & Thornton, 2007) อีกทั้งครูชายยังเป็นแบบอย่างในด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้าน          
การตัดสินใจ และด้านการกล้าแสดงออก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jones (2009) ที่กล่าวว่า  
ครูชายเป็นต้นแบบทางกายภาพและกีฬาแก่เด็กได้ดี อีกทั้งครูชายยังช่วยสร้างสมดุลและตอบสนอง
ความต้องการส าหรับครอบครัวของเด็กที่ไม่มีบิดาเป็นแบบอย่าง ท าให้เด็กรู้สึกปลอดภัยจากสิ่ง
คุกคามต่าง ๆ และปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ครูชาย แต่กระนั้นภาพจ าเกี่ยวกับครูปฐมวัย ก็ยังคงเป็นภาพ
ของ “ผู้หญิง” เป็นส่วนใหญ่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
 
การปฏิบัติงานของครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณการระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กับการเลี้ยงดูเด็ก ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเป็นครูปฐมวัยนั้นจ าเป็นต้องเป็นผู้หญิง เนื่องจาก
การดูแลเด็กส่วนใหญ่ เป็นภาพจ าของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง ซึ่งทัศนคติในลักษณะนี้ที่แพร่หลายอยู่
ในปัจจุบัน อีกทั้งเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ไร้เดียงสา ยังขาดประสบการณ์ชีวิต และขาดทักษะต่าง ๆ  ใน
การด ารงชีวิต บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจึงคาดหวังกับครูปฐมวัยในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ตนเอง โดยคาดหวังว่าครูปฐมวัยจะสามารถดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง เปรียบเสมือนคุณบิดา
มารดาดูแลเอง ท าให้คนที่เข้ามาเป็นครูปฐมวัยนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยน นุ่มนวล และมี
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ลักษณะทางกายภาพที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองได้ ซึ่งขัดกับลักษณะความผู้ชาย 
(Masculinity) ที่มีลักษณะร่างกายที่แข็งแรง ก าย า จึงส่งผลให้ผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นครูปฐมวัย มัก
ได้รับความคาดหวังจากผู้ปกครอง ความคาดหวังจากสังคม และความคาดหวังผู้ร่วมงาน อีกทั้งเกิด
การเปรียบเทียบกับครูหญิงถึงความเหมาะสมในด้านการปฏิบัติงาน และสภาวะด้านอารมณ์ ขีดความ
อดทนต่อการท างานการแสดงออก และความรู้สึกที่มีต่อเด็ก  
 การศึกษาปฐมวัยในหลายประเทศของสหภาพยุโรปและอเมริกา ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ
สถิติของครูชายในการศึกษาปฐมวัย พบว่า 1.2 ล้านคนที่ท างานเป็นครูปฐมวัยในสหภาพยุโรป  
มีครูชายเพียงแค่ร้อยละ 4.6 เท่านั้นจากประชากรครูปฐมวัยทั้งหมด โดยครูชายที่ท างานระดับปฐมวัย
ในสหภาพยุโรป มีเพียงประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเดียวที่มีครูชายมากกว่าร้อยละ 10 ในขณะที ่
อีก 11 ประเทศ จาก 27 ประเทศสมาชิก มีครูชายน้อยกว่าร้อยละ 1 และเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็
พบว่า สหรัฐอเมริกาก็มีครูชายมีเพียงร้อยละ 3.2 เท่านั้น (Morrison, 2014) ส่วนประเทศแถบโซน
เอเชีย ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรครูชายเพียงแค่ร้อยละ 6 (Taguma, Litjens & Makowiecki, 2012) 
ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการแสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาของ
รัฐบาลในระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัยในประเทศไทย พบว่า ข้าราชการ
ครูชายมีจ านวนทั้งสิ้นเพียงร้อยละ 6.82 เท่านั้น เมื่อเทียบกับจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
ระดับปฐมวัยทั้งหมด (Ministry of Education, 2014) ดังแสดงในภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 สถิติครูปฐมวัยชายและหญิงของประเทศไทยกับประเทศในสหภาพยุโรป 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ministry of Education (2014); Morrison (2014) 
 
 จากสถิติครูชายที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมวัยมีปริมาณน้อย อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้ 
 1. ปัจจัยในการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่ต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน และใจเย็น ซึ่งงานในลักษณะนี้เป็นงานที่หลายคนมองว่าเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
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ท าให้บทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่จะพบแต่ครูหญิง โดยการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของผู้ชายและผู้หญิงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่วนมากผู้ชายนั้นจะมีความสามารถในการตัดสินใจ
ที่ชัดเจนมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงจะมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าผู้ชาย ซึ่งใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นต้องท างานเกี่ยวกับสังคม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร เพ่ือนครู 
โดยเฉพาะกับผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การศึกษาปฐมวัยจึงถูกมองว่าเหมาะกับผู้หญิง ท าให้
ครูชายไม่เป็นที่ยอมรับมากนักหรือเปรียบเสมือนชนกลุ่มน้อย (Minority) ในสังคมการศึกษาปฐมวัย 
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัยเป็นการดูแลเด็กเล็กที่เน้น  
การเลี้ยงดูเป็นส าคัญ ผู้หญิงเท่านั้นที่จะดูแลและสอนเด็กปฐมวัยได้ เนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดอ่อน  
ซึ่งขัดกับบุคลิกของครูชาย ครูชายหลายกลุ่มที่เลือกที่จะเข้ามาท างานด้านนี้อาจเกิดอคติต่อวิชาชีพ 
รู้สึกว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ใช้พลังความเป็นชาย จึงท าให้เกิดการแบ่งแยกทางเพศชัดเจนใน
สังคมการศึกษาปฐมวัย ซึ่งการที่สังคมก าหนดความเป็นเพศขึ้น โดยก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้ชายและผู้หญิง โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ น าไปสู่การก าหนดบทบาทหน้าที่ รวมทั้ง
สถานะสูงต่ าที่แตกต่างกันของคนสองเพศ ซึ่งในอดีตผู้ชายจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า มีความเป็นผู้น า 
เป็นผู้ก าหนดสิ่งต่าง ๆ และผู้หญิงมีหน้าที่หลักในการเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว แม้กระทั้ง บทบาท
ชายหญิงที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ยังพบว่า บทบาทการ
ตั้งครรภ์ การให้ก าเนิด และการเลี้ยงดูบุตร เป็นภาพจ าของผู้หญิง ส่วนผู้ชายจะเป็นผู้ดูแลเมื่อภรรยา
มีบุตร ดังนั้นบิดาจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวและท างาน ส่วน
มารดามีบทบาทในการดูแลเรื่องอาหารการกิน การซักผ้า รีดผ้า เลี้ยงดูบุตร ซื้ออาหาร และเสื้อผ้าให้
ลูก และสอนให้ลูกสาวท ากิจกรรมเหล่านี้ด้วย ซึ่งก็เป็นจะเป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน 
(Chuto, et al., 1994) 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพและอัตราค่าแรงงานที่ต่ าเมื่อเทียบกับภาระงานที่
ได้รับ การเป็นครูปฐมวัยไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสาระเป็นรายวิชา แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการการอบรมเลี้ยงดูเข้าด้วยกันในรูปแบบของกิจวัตรประจ าวัน มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
เป็นรูปธรรม ต้องมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา ผู้ชายส่วนใหญ่จึงมองว่าเป็นภาระที่
ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว 
จะเห็นได้ว่าครูหญิงมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตในหน้าที่ในการเป็นครูปฐมวัยมากกว่าครูชาย ท าให้
ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธการเป็นครูปฐมวัย แล้วเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองที่ได้รับการยกย่อง
มากกว่า ดังนั้น ครูชายจึงมีแนวโน้มไปท างานด้านการบริหารมากกว่า และผู้หญิงก็มักจะเป็นครู
ปฐมวัยได้ยาวนานกว่าครชูาย ท าให้ผู้ชายที่ท างานในระบบการศึกษาปฐมวัยมีอัตราที่น้อยมาก 
 4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพครูชายต้องเป็นเพศท่ีสาม เนื่องด้วยการเป็นครูปฐมวัย
นั้นเป็นการดูแลเด็กและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมส่วน
ใหญ่จึงมีความน่ารัก สดใส และละเอียดลออ ท าให้ครูปฐมวัยที่เป็นผู้ชาย ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเพศท่ีสาม
ที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายปกติ และประจวบกับครูชายที่สอนระดับปฐมวัยก็มีไม่มากนัก ยิ่ง
ท าให้ภาพของของครูชายถูกมองในลักษณะนี้ชัดเจนมากขึ้น (Moorhouse, 2018) 
 ถึงแม้ว่าทุกวันนี้บทบาททางเพศได้เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ผู้ชายและผู้หญิงมี
การสลับบทบาทหน้าที่กันมากขึ้น โดยไม่ได้อิงขนบธรรมเนียมเฉกเช่นในอดีตที่กล่าว่า  บทบาทในการ
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ดูแลบุตรเป็นหน้าที่ของมารดา บทบาทในการท างานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหน้าที่ของบิดา ซึ่งปัจจุบัน
บทบาทของบิดาในการดูแลบุตรที่อยู่บ้านมีมากขึ้น ในขณะที่มารดาออกไปท างานนอกบ้าน แต่
แนวโน้มนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลให้สถิติครูชายที่เข้ามาท างานในระดับปฐมวัยมีเพ่ิม
มากข้ึน โดยผู้ชายที่คิดจะเข้ามาท างานกับเด็กปฐมวัยอาจรู้สึกท้อแท้ ที่ต้องท างานในสภาพแวดล้อมที่
มีแต่ผู้หญิง โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธ มีวิธีการด ารงชีวิตที่มีแบบแผนในเรื่องการ
ถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้าม การที่ครูชายที่ต้องรับหน้าที่ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กรวมถึงการ
เลี้ยงดูในรูปแบบต่าง ๆ อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดบางอย่าง เช่น การท าความสะอาดร่างกายเด็กผู้หญิง 
เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ เด็กฯ ซึ่งดูแล้วยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรที่จะให้ครูชายท าหน้าที่ในลักษณะนี้ แต่
ในสังคมไทยหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ครูปฐมวัยพึงกระท า จึงท าให้อัตราการเข้าท างานของครูชายใน
ประเทศไทยมีอัตราค่อนข้างน้อย หรือถ้ามีก็จะอยู่ในรูปของครูพิเศษมากกว่าที่จะเป็นครูประจ าชั้น 
 
ความส าคัญของครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 สภาพสังคมในปัจจุบัน หลายอาชีพผู้ชายมีบทบาทในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ  และดูเหมือน
จะมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง แต่ในสังคมการศึกษาปฐมวัยผู้ชายกลับเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีบทบาทใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการการศึกษาปฐมวัยค่อนข้างน้อย และยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับใน
ระบบการศึกษาแขนงนี้ ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ไม่เพียงเฉพาะการเรียนรู้
จากเพศหญิงเท่านั้น เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากบุคคลทั้ง 2 เพศ เนื่องจากหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสาร และมีสามารถอยู่ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เพราะเหตุนี้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไม่ควรเรียนรู้จากต้นแบบเพียงเพศใดเพศ
หนึ่งเท่านั้น อาจส่งผลให้เด็กขาดประสบการณ์ในระยะเริ่มต้น ท าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ต่อไปใน
อนาคต การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาทครูชายให้มีความทัดเทียมกับครูหญิง เนื่องจาก
บทบาททางเพศของมนุษย์เริ่มพัฒนาตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ โดยเด็กปฐมวัยจะเริ่มรู้ว่าตนเองเป็นเพศ
ชายหรือเพศหญิง และสามารถบอกเพศของตนเองได้อย่างถูกต้อง เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาล เด็กจะมีวุฒิ
ภาวะทางปัญญาเพ่ิมขึ้น เริ่มมีความมั่นคงในเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง เริ่มมีความเข้าใจในเพศ
ของตนเองที่ชัดเจน และสามารถจ าแนกบุคคลหรือสิ่งของตามเพศได้อย่างแม่นย า  ซึ่งถ้าเด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เด็กจะเริ่มรับรู้และเข้าใจบทบาททางเพศของตนเอง ผ่านบุคคล
หลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง คนชรา หรือเด็กฯ โดยเด็กจะพยายามเข้าร่วมกลุ่มที่คิดว่าเป็น
กลุ่มของตนเอง และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลที่มีเพศเดียวกับตนเอง โดยเด็กยังไม่สามารถบอกได้ว่า
เพศนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Cameron, Moss, & Owen, 1999) 
 เด็กปฐมวัยตอนปลายจะมีพัฒนาการของสติปัญญาถึงขั้นที่มีความคงที่มากขึ้ นเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง (Gender Constancy) เด็กจะสามารถบอกได้ว่าเพศไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสิ่งภายนอกก็ตาม เช่น ทรงผม รูปร่าง  หรือการแต่งกายฯ  
ในระยะนี้เด็กจะเริ่มมีความม่ันคงในลักษณะทางเพศ และมีความคงท่ีในเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง  
เด็กจะเริ่มถูกจูงใจจากผู้ใหญ่ให้สังเกตถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิง  
แล้วน ามาปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศของตนเอง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง  
การที่เด็กเริ่มมีมโนทัศน์เกี่ยวกับบทบาทเพศ ส่งผลให้เด็กนั้นสามารถสร้างความชอบและค่านิยมทาง
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เพศได้ด้วยตนเอง โดยเด็กจะเริ่มที่จะเลียนแบบบุคคลใกล้ชิดที่มีเพศเดียวกันกับตนเอง และเริ่มเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณค่าของพฤติกรรมทางเพศของบุคคลเพศเดียวกัน ซ่ึงลักษณะนี้เรียกว่า การมีอัตลักษณ์ทาง
เพศ (Gender Role Identity) (Perry & Bussey, 1984) ดังนั้นครูชายจึงมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย
ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศควบคู่ไปกับครูหญิง โดยสามารถจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 1. ครูชายเปรียบเสมือนการเพ่ิมบทบาทเพศชาย ความเป็นบิดา (Fatherhood) ที่ช่วยเติม
เต็มให้แก่เด็ก ท าให้เด็กรู้สึกความอบอุ่น มั่นคง แข็งแรง ในขณะอยู่โรงเรียน โดยเฉพาะเด็กไม่สามารถ
เลียนแบบความเป็นชายได้จากใคร ในกรณีครอบครัวที่เป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว ครูชาย เปรียบเสมือน
บุคคลที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก ที่ช่วยสร้างสมดุลเรื่องเพศและช่วยตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ของเด็ก เหมือนที่เด็กต้องการทั้งบิดาและมารดา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสติปัญญาโดยการเล่นที่หลากหลาย เนื่องจากครูชายและครูหญิงมีวิธีการเล่นกับเด็ก
ปฐมวัยแตกต่างกัน โดยผู้หญิงมักใช้ของเล่นเป็นสื่อเรียนรู้ ในขณะที่ครูชายจะใช้ของเล่นน้อยกว่า แต่
จะให้เด็กส ารวจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และมักใช้ร่างกายของตนเองเป็นสื่อในการเล่นกับเด็ก  เช่น การอุ้ม
แล้วให้เด็กสมมติเป็นเครื่องบิน การให้ปีนป่ายบนตัวเองฯ เปรียบเสมือนกับตัวครูเป็นสนามออกก าลัง
กาย ส่งผลต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเด็กได้ดี การเล่นที่แตกต่างของครู
ชายและครูหญิงจะส่งเสริมและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกัน ทั้งยังช่วยพัฒนาในการ
ตอบสนองของเด็กทั้งสองรูปแบบด้วย ซึ่งเด็กจะได้รับประโยชน์จากการมีครูทั้งสองเพศในช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนเด็กปฐมวัยผ่านการเลี้ยงดูแบบองค์รวมมากข้ึน 
 2. ครูชายมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับการนับถือตนเองของเด็กชาย โดยเด็กชายจะมี
ความรู้สึกว่าครูชายเป็นแบบอย่างทางบวกในการท างานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ขั้นต้น อีกท้ังยังสามารถช่วยให้เด็กท่ีมีประสบการณ์เชิงลบกับผู้ชาย หรือภาพจ าเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่
หลากหลายของความเป็นผู้ชายทั่วไป (Generalizations) เช่น การก้าวร้าว และเจ้าอารมณ์ ฯลฯ ให้
เปลี่ยนเป็นการสร้างมุมมองใหม่ ผ่านการสร้างประสบการณ์เชิงบวกที่ได้ร่วมกับครูปฐมวัยชายภายใต้
บริบทโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น การเป็นแบบอย่างในเรื่องความแข็งแรง ความกล้า
หาญ การกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า การกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังเป็นแบบอย่างของการเป็นสุภาพบุรุษให้กับเด็กชาย การให้เกียรติสุภาพสตรี ซึ่งพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพเหล่านี้ จ าเป็นต้องเริ่มสร้างและปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย โดยเริ่มตั้งแต่ภายในครอบครัว มาสู่
โรงเรียน ท าให้ลูกซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัว และกลายเป็นลักษณะนิสัยติดตัวไป เมื่อ
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต (Sidhisamarn, 2013)  
 3. ครูชายมีส่วนช่วยในการสร้างความแม่นย าเกี่ยวกับแตกต่างทางเพศให้แก่เด็กปฐมวัย 
เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความหลากหลายทางเพศในสังคมรอบตัว ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มที่จะ
แสดงออกพฤติกรรมและเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยรับรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ยิ่งถ้าครูชายปฏิบัติต่อเด็กชายกับเด็กหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ก็ จะยิ่ง
ช่วยกระตุ้นความเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กปฐมวัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ความส าคัญของ 
ครูชายยังมีอิทธิพลต่อความมั่นใจในการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ามให้แก่เด็กผู้หญิง และในเด็กผู้ชาย  
ครูชายยังมีอิทธิพลต่อการรู้จักบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท าในความเป็นชาย มีภาวะผู้น าที่ดี สามารถ
สร้างวินัยและปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนในสังคมได้ อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ และ
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เข้าใจในบทบาททางเพศของตนเอง สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นสุภาพบุรุษ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงความกล้าหาญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคม 
 4. ครูชายกับการสื่อสารกับบิดาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลโดยส่วนมากครูปฐมวัย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ซึ่งในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ บิดาส่วนมากจะรู้สึกอึดอัด กังวลใจเกี่ยวกับความ
เข้าใจผิดระหว่าตนเองและครูหญิง รวมถึงความแตกต่างทางเพศที่ส่งผลต่อลักษณะนิสัย น าไปสู่การ
ไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งส่งผลให้บิดาอาจพลาดข้อมูลส าคัญต่าง ๆ และ
มีความรู้สึกมีส่วนร่วมน้อยในส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย แต่การที่มีครูชายอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเป็นรอยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบิดา เป็นส่วนส าคัญในการสื่อสารกับบิดา
ให้เข้ามามีร่วมมือ พูดคุย และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบิดาที่มีต่อครูชายอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัย 
Wardle (2003) ที่กล่าวว่า ครูชายช่วยกระตุ้นให้บิดามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กมากขึ้น โดยบิดาจะ
แสดงออกและกล้าพูดคุยกับครูชายมากกว่าครูหญิง 
 5. ครูชายกับการเป็นส่วนหนึ่งของท าลายก าแพงเกี่ยวกับแบบแผน (Stereotypes) ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย และล้มล้างแนวคิดที่ว่า บุคคลที่แข็งแรงขึงขังเท่านั้นถึงจะเป็น
ผู้ชาย ซึ่งการปฏิบัติงานของครูชายในระดับปฐมวัย แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว ผู้ชายสามารถมีบุคลิก
ขี้เล่น สนุกสนาน ร้องเพลง เต้นระบ า หรือสร้างความตลกให้แก่เด็ก ๆ ได้ สามารถโอบกอดเด็กได้เมื่อ
เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือหวาดกลัว ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของครูชาย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่ได้เรียนรู้
ลักษณะทางกายภาพและจิตภาพที่ต่างกันจากบุคคลทั้งสองเพศ และเมื่อเติบโตขึ้น เด็กจะเกิดภาพจ า
และเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมของบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ชายและผู้หญิง  เช่น ผู้ชาย
สามารถประกอบอาหาร สามารถดูแลท าความสะอาดบ้านได้ และแน่นอนสามารถท างานกับเด็ก
ปฐมวัยได้ฯ (National Childcare Accreditation Council, 2011) อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนใน
สังคมมองเห็นคุณค่าของความสามารถในการปฏิบัติงาน มากกว่าค่านิยมที่ว่าการสอนในระดับปฐมวัย
ต้องเป็นเพียงหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้น และยังเป็นประโยชน์ในการท าปฏิบัติงานในสถานศึกษาปฐมวัย
ที่มีทั้งบุคลากรครูทั้งเพศหญิงและชายอย่างสมดุล ส่งผลให้เกิดมิติในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทครูชายมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย ดังนั้นสังคม
การศึกษาปฐมวัยไม่ควรยอมรับว่าการเลี้ยงดูเด็กนั้นควรมีพ้ืนฐานมาจากเพศหญิงเพียงเพศเดียว  
ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าครูชายสามารถช่วยเติมเต็มบทบาทเพศชายทางบวก
ให้แก่เด็กชายและเด็กหญิง และลดความเลื่อมล้ าทางเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศได้ 
นอกจากนี้ ครูชายยังเป็นบุคคลส าคัญท่ีช่วยสร้างสมดุลและตอบสนองความต้องการของเด็ก เหมือนที่
เด็กในวัยนี้ต้องการทั้งบิดาและมารดา 
 
แนวปฏิบัติส าหรับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย มีหลากหลายภาระงานที่มีความละเอียดอ่อน ต้องทุ่มเทและใส่ใจ
ในทุก ๆ รายละเอียด ส่งผลให้คนส่วนใหญ่มองว่างานในลักษณะนี้เหมาะสมกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
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ดังนั้นบทบาทที่ครูชายควรตระหนักเพ่ือท าลายกรอบ หรือภาพจ าเดิม ๆ  สามารถวิเคราะห์ได้เป็น  
รายด้าน ดังนี้  
 1. ด้านการจัดการเรียนรู้  

ครูชายควรให้ความส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เนื่องจาก
งานส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้ความละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน ทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ การเล่านิทาน รวมถึงการร้องเพลงเตรียมเด็กให้พร้อมในการการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าในทุกวัน การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กวัยนี้  เด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม ท าให้ผลิตสื่อการเรียนรู้มีความส าคัญมากส าหรับการจัดประสบการณ์ ซึ่ง ณ จุดนี้ 
ค่านิยมส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่างานที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะนี้เหมาะกับผู้หญิงมากกว่า ดังนั้น
ครูชายจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความทัดเทียมกับผู้หญิง การสร้างลักษณะ
เด่นและบุคลิกที่ชัดเจนของความเป็นชาย ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ขันเป็นกันเอง ความกล้าในการ
ตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่าง
ทันท่วงที ไม่ลังเลหรือขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นจุดเด่นที่ส าคัญท่ีท าให้กิจกรรมราบรื่น และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ครูชายจึงต้อง
รักษาจุดเด่นเหล่านี้ไว้ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพที่มีภายในสะท้อนสู่ภายนอก เพ่ือท าให้เกิดการยอมรับใน
สังคมการศึกษาปฐมวัย  
 2. ด้านการเป็นแบบอย่าง  

บุคลิกภาพภายนอกของครูจึงเป็นสิ่งส าคัญมากที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก  
ไม่ว่าจะเป็นการพูด ท่าทางหรือการแสดงออกต่าง ๆ ครูชายที่เข้ามาเป็นครูในระดับปฐมวัย ส่วนใหญ่
มักจะมีบุคลิกค่อนข้างเรียบร้อย หรือมีความแข็งกระด้างไม่นุ่มนวลเหมือนครูหญิง ดังนั้นครูชายที่จะ
อยู่กับเด็กในระดับปฐมวัยนั้นจึงควรมีบุคลิกภาพที่ดี  ควรมีลักษณะที่แสดงถึงความเป็นชาย  
แต่กระฉับกระเฉง ครูชายควรปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้มีความเข้มแข็งในความเป็นชาย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความนุ่มนวล เพ่ือให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจ รวมถึงดึงเอาลักษณะ
พิเศษของความเป็นเพศชายที่เพศหญิงไม่มีหรืออาจมีน้อยกว่า เช่น อารมณ์ขัน สนุกสนาน หรือความ
คล่องแคล่วฯ ซึ่งเป็นการแสดงคุณลักษณะที่แตกต่างจากเพศหญิงและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ 
เด็กปฐมวัยได้  
 3. ด้านการอบรมเลี้ยงดู  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
เด็กวัยนี้  เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นการบูรณาการระหว่างการให้การศึกษากับการอบรม  
เลี้ยงดู ส่งผลให้บทบาทครูปฐมวัยจึงมีหน้าที่ส าคัญในการดูแล ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การให้ความรักความอบอุ่น และต้องคอยให้การช่วยเหลือเด็กในทุก ๆ  เรื่องอย่าง
ละเอียดอ่อน หลายคนจึงมองว่า บทบาทหน้าที่เหล่านี้เหมาะสมกับผู้หญิงมากกว่า ซึ่งมีรูปแบบคล้าย
การเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งภาพของครูหญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าครูชาย ครูชายจึงจ าเป็นมาก
ในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับเด็ก วางระบบในการดูแลเด็กอย่างเคร่งครัด เช่น เมื่อเด็กต้องการ
ความช่วยเหลือเวลาเข้าห้องน้ า ครูชายควรวางระบบให้ชัดเจนในการดูแล โดยเฉพาะกับเด็กหญิง ควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่มากเกินความพอดี ดังนั้นไม่ใช่แค่ครูชายเท่านั้นที่ต้องสร้างระบบให้ชัดเจน แต่
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ต้องเริ่มตั้งแต่นโยบายของสถานศึกษาในการคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมท้ังของครูชายและ
ครูหญิง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Pantuworakul (2017) ที่กล่าวว่า ครูชายจะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยด้วยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด การโอบกอดเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่าครูชายยังมีข้อจ ากัดในด้านการอบรมเลี้ยงดู ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กได้เหมือนกับครูหญิง โดยครูชายเลือกที่จะใช้วิธีการสบตา ลูบศีรษะ จับมือ และ
พูดคุยกับเด็กหญิงทดแทน เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า การโอบกอดเด็กผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shaham (1991) ที่กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่วางใจและ
คิดว่า ครูชายอาจใช้ก าลังหรือใช้ความรุนแรงกับเด็ก ประกอบกับการส ารวจมุมมองของครูหญิงที่มีต่อ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูชาย ก็พบว่า ครูชายควรมีระยะห่างในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับเด็ก เนื่องจากอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ต่อเด็กปฐมวัย 
(Barnard, et al, 2000) จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้ครูชายจ าเป็นตระหนักถึงบทบาทการดูแลให้
เปรียบเสมือนบิดาดูแลบุตร โดยดูแลเด็กปฐมวัยอย่างระมัดระวัง และควรสร้างสัมพันธภาพในการ
ดูแลที่ท าให้เด็กเกิดรู้สึกเกิดความอบอุ่นและปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกัน เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ
ให้กับครูชาย และเป็นแนวทางในการเพ่ิมอัตราครูชายในสังคมการศึกษาปฐมวัย  
 4. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวเด็ก 

การติดต่อสื่อสาร การร่วมมือ การสนทนา และการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ และการให้
ค าปรึกษาแนะแนวแก่ผู้ปกครอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
ครอบครัวและโรงเรียน ล้วนเป็นบทบาทความส าคัญของครูปฐมวัยต่อการสร้างความสัมพันธ์ กับ
ผู้ปกครอง และครอบครัวเด็ก ซึ่งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชาย
และผู้หญิง พบว่า ผู้ชายนั้นจะมีความสามารถในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงจะมี
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากกว่าผู้ชาย ซึ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นต้องท างาน
เกี่ยวกับสังคม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด จึงท าให้หลายคนมอง
ว่าการศึกษาปฐมวัยเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  และ
ครอบครัวเด็กถือเป็นสิ่งส าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน แต่ในทาง
กลับกันครูชายควรดึงความพิเศษของตนเองออกมา เช่น ความม่ันใจ การกล้าตัดสินใจ และภาวะผู้น าฯ 
เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับครูชาย 
 
สรุป 
 ครูชายเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากการมีครูชายเป็นภาพจ าลองการเรียนรู้บุคลิกลักษณะความเป็นชาย 
เปรียบเสมือนเด็กที่ต้องการมีบิดาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ถึงแม้ในสังคมไทยการที่ผู้ชายที่จะเข้ามา
สอนในระดับปฐมวัย อาจต้องผ่านบททดสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความคาดหวังของผู้ปกครองในการ 
ที่จะฝากบุตรหลานของตนเองไว้ในการดูแล ความคาดหวังของบุคคลทั่วไป ที่มองว่าครูหญิงจะมีความ
นุ่มนวล ละเอียดลออ มากกว่าครูชาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ครูชายนั้น ก็มีลักษณะพิเศษและ มี
ความแตกต่างจากครูหญิงที่เด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้ ทั้งในด้านบุคลิกภาพและการด ารงชีวิต เนื่องจาก
มนุษย์แต่ละเพศล้วนมีความแตกต่างกันทั้งภายในและภายนอก บทความในครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งใน
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การก็ผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความส าคัญกับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัยกันมากขึ้น เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับครูชายในการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยให้ก้าวผ่าน
ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมการศึกษาปฐมวัยต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0 เป็นประเด็นส าคัญยิ่งของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของมนุษย์ให้สอดรับกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้น 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการผลิตนวัตกรรมและบริการ การศึกษา 4.0 เป็นการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ออกแบบ ผลิต พัฒนา ต่อยอด และน าเสนอสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า
และใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยความรับผิดชอบ ผู้เรียน 4.0 จึงควรมีคุณลักษณะส าคัญที่คิดเป็น ท าเป็น
สร้างสรรค์ผลงานได้ ด้วยการบูรณาการความรู้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และริเริ่มการด าเนินการใหม่ ๆ ได้ด้วย
ตนเอง ครู 4.0 ควรมีสมรรถนะที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามที่ต้องการ หลักสูตร 4.0 ควรเป็นหลักสูตรทีม่ีเนื้อหาความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่อง
ที่ส าคัญอย่างลึกซึ้ง เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะในการด ารงชีวิตและสร้างผลงานขึ้นได้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 4.0 ควรเป็นรูปแบบทีเ่สริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
ผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 4.0 ควรเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพระหว่างเรียนตามสภาพจริง ที่เน้นการปฏิบัติซ่ึงสะท้อนให้
เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล เครื่องมือและวิธีการอย่างหลากหลาย การด าเนินการที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบนี้ ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เกิดสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์การศึกษาไทย 4.0 
ได้โดยสมบูรณ ์
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู ้การศึกษาไทย 4.0 
 

ABSTRACT 
 Learning Management of Thai Educations 4.0 is the important issue of Learning 
Management in the present age which needs to be changed the processes of Human 
Learning Management to match the ideas of the industry 4.0 which focuses on bringing 
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digital technology to be applied in producing innovations and services. Education 4.0 is 
the Learning Management to develop the learners to be able of thinking, designing, 
producing, developing, creating, and presenting valuable and real usage of innovations 
with responsibility. Learners of 4.0 should have important qualifications of thinking, making 
and creating by integrating knowledge with digital technology, and initiate new operations 
by themselves. Teachers of 4.0 should have capacity of the pace of change to be used as 
a tool of developing learners to reach desired qualifications. Curriculum 4.0 should have 
modern world knowledge content, learning deeply only important subjects, and focus on 
practical trainings for life skills and create the works. The models of Learning Management 
4.0 should be the models which promote learners to have ability of critical thinking, 
creative thinking, imagery thinking, and responsible thinking to get creative products or 
creative innovations. The assessment and evaluation of 4.0 should be a qualitative 
evaluation according to real conditions which focus on practices to reflect the learners’ 
development by using information, tools, and various methods. The consistent and 
systematic operations will result the learning management accomplished completely 
according to the intent of Thai Education 4.0. 
 
Keywords 
 Learning Management, Thai Educations 4.0 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษยชาติ และมวลมนุษย์ก็อาศัย
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของตนให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่
อยู่รอบตัวและสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือให้เรียนรู้ จดจ า น าไปใช้และพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรู้นั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงเป็นรากฐานอันส าคัญของการพัฒนาและเป็นกลไก
หลักในการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เป็นทรัพยากรต้นทุนที่ทรงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ 
 การศึกษาของโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิด 
ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ โดยเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ 
ของ Internet of Things หรือ IoT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต น าไปสู่การเกิดขึ้นของการศึกษา 
4.0 เพ่ือเป็นทางเลือกและทางรอดของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน เพราะการศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาที่เน้น
ทักษะการคิด ทักษะการออกแบบ ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและนวัตกรรม ใหม่ ๆ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เช่น ความรับผิดชอบ ความ
กระตือรือร้น คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีไปพร้อมกันอีกด้วย  
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 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับแนวคิดการศึกษา 4.0 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวคิด
ที่จะพาให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากกับดักประเทศผู้มีรายได้ปานกลาง และเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย
จากการเป็นผู้บริโภค ไปสู่การเป็นผู้ผลิต การด าเนินการดังกล่าวควรเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน 
ประเทศไทยจึงจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนตามแนวความคิดนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “การศึกษา” ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีความคิด
สร้างสรรค์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมขึ้นได้ เราจึงต้องปฏิรูปการศึกษา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้เสียใหม ่เพ่ือสร้างก าลังคนให้มีทักษะแห่งอนาคตที่รองรับกับประเทศไทย 4.0 คือ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงจ าเป็นต้องศึกษาความหมายและความเป็นมาของการศึกษา 4.0 เพ่ือให้เข้าใจและมองเห็นภาพของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนกับหลักสูตรให้สัมพันธ์กัน แสวงหารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมไปถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกันด้วย สิ่งส าคัญ คือ ครู จะต้อง
พัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์นั้นไปเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
 
ความหมายของการศึกษา 4.0 

เมื่อประเทศไทยให้ความส าคัญและตื่นตัวกับการพัฒนาตาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ค าว่า 
“การศึกษา 4.0” หรือ “Education 4.0” ก็ได้รับความสนใจและพัฒนาขึ้นเป็นล าดับถัดมา ในฐานะ 
ที่เปรียบเสมือนด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความส าเร็จ เราจึงได้ยินค านี้กันอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันมี 
นักคิดและนักการศึกษาได้อธิบายความหมายไว้ว่า การศึกษา 4.0 หมายถึง การสร้างความรู้จากความสนใจ
รายบุคคลและจากการรวมตัวของคนที่มีแรงผลักดันเป็นทีม (Harkins, 2008 cited in Manoosawej, 2016) 
เป็นการศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคที่ต้องการผลผลิตให้ได้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ของชุมชนตนเองและ ชุมชน
อ่ืน ๆ ด้วย ทักษะของการศึกษาจึงจะต้องเน้นการท าได้ เมื่อลงมือท าแล้ว ก็จะได้ออกมาเป็นผลผลิต  
ซึ่งต้องมองผลิตภาพในลักษณะที่ตามให้ทันและก้าวไปข้างหน้า (Sinlarat, 2016) การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้
คนมีความสามารถด้านการคิด โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์และการคิดผลิตภาพ เพ่ือให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง (Jindanurak, 2017) ซึ่งเป็นการศึกษาในยุคของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ (Pratchayapreuk, 2018)  

การศึกษา 4.0 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามความสนใจรายบุคคลและเป็นทีม 
ด้วยทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยน าองค์ความรู้ ความสามารถในการคิดและเทคโนโลยี 
มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้ออกแบบ ผลิต พัฒนา และต่อยอดผลผลิตหรือนวัตกรรมทีม่ีคุณค่าและใช้
ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างเท่าทันและก้าวไปข้างหน้า ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม การศึกษา 4.0 จึงมีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมหรือให้ความรู้กับคนเพียงเท่านั้น  
แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการสร้างคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กล่าวคือ นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังต้องสร้างผู้เรียนให้เป็นคนรักที่จะเรียนรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได ้
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จากอุตสาหกรรม 4.0 สู่การศึกษา 4.0   
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุด  

มีจุดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ Industrial 
Automation เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการ
ผลิตที่สูงไว้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ของ
สินค้าและบริการในโลกในอนาคต เมื่อประเทศเยอรมนีได้พัฒนาและประสบความส าเร็จในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมแล้ว ก็จัดแบ่งยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ อุตสาหกรรม 0 คือ ยุค
หัตถกรรมและเกษตรกรรมที่ผลิตด้วยมือหรือใช้สัตว์ช่วยผ่อนแรง อุตสาหกรรม 1.0 คือ ยุคของการผลิตด้วย
เครื่องจักรกลไอน้ าทุ่นแรงงานคน/สัตว์ อุตสาหกรรม 2.0 คือ ยุคแห่งการคิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้า/พลังงานไฟฟ้า 
เพ่ือทดแทนเครื่องจักรกลไอน้ า ผลิตสินค้าที่เร็วขึ้นถึงขั้นลักษณะที่เหมือน ๆ กัน จึงเกิดการผลิตแบบ Mass 
Production ที่สินค้าผลิตเหมือนกันในปริมาณมาก อุตสาหกรรม 3.0 คือ ยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดิจิทัล/
หุ่นยนต์ เริ่มแพร่หลาย กระบวนการผลิตทุกอย่างเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นท างานซ้ า ๆ ได้ดี และอุตสาหกรรม 4.0 
คือ การผลิตด้วยการน าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จึงต้องมีการออกแบบ Function การผลิตที่ละเอียดขึ้น
แบบที่มนุษย์ไม่สามารถผลิตได้ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้
เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง ซึ่งตัวที่ผลักดันได้ชัดเจนที่สุดให้เกิด 4.0 ขึ้นมา ก็คือ อินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์ 
(National Science and Technology Development Agency, 2017) 

ในต่างประเทศมีการตื่นตัวเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่เดิมอุตสาหกรรม 4.0 กันมาก  
น าโดยประเทศเยอรมันที่ประกาศ German Standardization Roadmap Industries 4.0 (Version 2)  
ซึ่งเป็นชาติที่ริเริ่มการใช้ค าว่าอุตสาหกรรม 4.0 ขึ้น จากนั้นก็เสนอเพ่ิมเติมว่าต้องการ การศึกษา 4.0 ด้วย 
เพ่ือให้แนวคิดและวิธีการปรับเปลี่ยนไปตามโลกของงานอย่างสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ จากนั้นก็
มีการหยิบยืมและส่งต่อแนวความคิดนี้ไปสู่ประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  

ในส่วนของประเทศไทยเริ่มตระหนักเป็นพิเศษ เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด    
ประเทศไทย 4.0 สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งต้องพัฒนารูปแบบการลงทุน 
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศข้ึนใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนให้กับประเทศ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ โดยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value 
Based Economy) เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่กล่าวถึง A Nation of 
Makers อังกฤษผลักดัน Design of Innovation จีนประกาศ Made in China 2025 อินเดียขับเคลื่อน Made 
in India และเกาหลีใต้วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy ซึ่งต่างก็ค้นหาและพัฒนา New 
Economic Model เช่นกัน 

ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การศึกษา 4.0 แล้ว เริ่มจากการศึกษาไทย 1.0  
ที่เป็นยุคเกษตรกรรม เน้นการศึกษาแบบพ่ึงตนเอง ทักษะหลักที่ใช้ก็เพ่ือการยังชีพ จากนั้นก้าวสู่การศึกษา
ไทย 2.0 เป็นการศึกษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม เริ่มในสมัยรัชการที่ 5 หลักส าคัญคือการศึกษา 
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เพ่ือชุมชนของคนอ่ืน ทักษะที่ใช้เป็นทักษะอุตสาหกรรมแบบแบ่งงานกันท าเป็นส่วน ๆ ต่อมาเป็นยุค
การศึกษาไทย 3.0 คือ การศึกษาในยุคเทคโนโลยี ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ยุคโลกาภิวัตน์ในขณะนี้เป็น Port 
Globalization ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพ่ือชุมชนนานาชาติ เน้นติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีเป็น
หลัก และคนจะเปลี่ยนไปในลักษณะช่วยตัวเองมากขึ้น ส่วนปัจจุบันเป็นการศึกษาไทย 4.0 เป็นการศึกษายุค
ผลิตภาพ เป็นยุคที่ต้องการผลผลิตให้ได้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ด้วยทักษะการศึกษาที่เน้นการท า
ได้ และลงมือท า แล้วออกมาเป็นผลผลิต (Sinlarat, 2016) สังคมไทยในทุกภาคส่วนต่างก็ปรารถนาที่จะ
พัฒนาตามแนวคิดนี้ หลายหน่วยงานจึงน าแนวคิดนี้ไปต่อท้ายขยายความในองค์กรของตน เช่น เศรษฐกิจ 4.0 
สังคม 4.0 เกษตร 4.0  การท่องเที่ยว 4.0 เป็นต้น ในแวดวงการศึกษาก็เช่นกัน มีการกล่าวถึงกันอยู่มาก 
โดยเฉพาะการศึกษา 4.0 แล้วแตกประเด็นย่อยไปเป็นหลักสูตร 4.0 รูปแบบการเรียนรู้ 4.0 ห้องเรียน 4.0 
ผู้เรียน 4.0 ครู 4.0 เป็นต้น โดยมากก็จะอธิบายความไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ควบคู่ไปกับ
ทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มา
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างผลผลิตและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
การศึกษาไทย 4.0 จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน มิใช่การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตผู้เรียนให้มี
รูปลักษณ์เหมือนกันทั้งหมดดั่งเช่นในอดีต เป็นการจัดการศึกษาที่จะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน แล้วส่งเสริมสนับสนุนผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
ซึ่งท าให้ผลผลิตและนวัตกรรมเกิดขึ้นไดส้มความมุ่งหมายการจัดการศึกษาไทย 4.0 อย่าแท้จริง 

สรุปได้ว่า การศึกษา 4.0 มีภูมิหลังมาจากแนวคิดที่เป็นเสมือนการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งใหม่  
ที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการผลิตสินค้า 
และบริการตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ในต่างประเทศให้ความส าคัญและตื่นตัวเรื่องนี้ 
กันมาก โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
มนุษย์เพ่ือให้เกิดความรู้  ความสามารถและทักษะที่สอดรับกับแนวคิดและวิธีการในโลกของงาน 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเรียกแนวความคิดของการจัดการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า “การศึกษา 4.0” 

   
คุณลักษณะของผู้เรียน 4.0  

จากสภาวการณ์ที่โลกที่เปลี่ยนไปส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง 
จึงส่งผลให้ทักษะ การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนเปลี่ยนตามกันไปด้วย การจัดการศึกษาจึงต้องมุ่ง
ประเด็นไปที่ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะที่จ าเป็นอย่างไร จึงจะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความสามารถ 
ที่โดดเด่น เชี่ยวชาญในทักษะที่จ าเป็น และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน อันจะก่อให้เกิด 
การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Chancharoen, 2014) ประเทศไทยจัดการศึกษาแบบ 
ลอกเลียนแนวคิดของต่างชาติกันมานาน จนท าให้เราขาดความเป็นตัวตน การศึกษาไทย 4.0 จึงต้องก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากเห็นผู้เรียนโตขึ้นมาอย่างไร แล้วพัฒนาไปให้ตรงทิศทาง  

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ (Thadawathanawit, 2018) ได้น าเสนอคุณลักษณะของบัณฑิตที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไว้ 12 ประการ ซึ่งผู้เขียนได้หยิบยกมาน าเสนอ
พร้อมให้ค าอธิบายตามทัศนะเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น ดังนี้ 1) การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) เพ่ือให้เข้าใจและรู้จักสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง 2) การคิดสร้างสรรค์ (Creative 
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Thinking) เพ่ือให้ออกแบบ พัฒนาและต่อยอดความคิดให้ก้าวหน้าทันสมัย 3) การสร้างผลงาน (Productivity) 
เพ่ือให้จัดการและด าเนินการให้เกิดผลผลิตขึ้นมาได้ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) เพ่ือให้
รับผิดชอบผลผลิตที่ตนเองพัฒนาขึ้น 5) ท างานร่วมกับผู้อื่น (Cooperation) เพ่ือให้สามารถสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี รู้จักการปรับตัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6) ภาวะผู้น า (Leadership) เพ่ือให้ชักจูงหรือชี้น าบุคคล
อ่ืนให้ร่วมปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ 7) ภูมิใจในความเป็นไทย (Thai Pride) เพ่ือให้เข้าใจ ซึมซับ และส่ง
ต่ออย่างเต็มภาคภูมิ 8) ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology/Digital Competence) เพ่ือให้รู้เท่าทัน
และใช้เป็น 9) เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 10) 
สมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competency) เพ่ือให้รับมือและก้าวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายในมิติต่าง ๆ ได้ 11) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพ่ือให้เข้าใจการสร้างและ
กระบวนการท าธุรกิจใหม่ ๆ คิดริเริ่มการด าเนินธุรกิจด้วยตนเองได้ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
และ 12) ทักษะการท างาน (Work Skills) เพ่ือให้สามารถลงมือท างานได้ด้วยตนเอง ฝึกฝนวิธีการให้สามารถ
ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง แม่นย า และมีความช านาญในการปฏิบัติ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียน 4.0 ควรมี 12 ประการ ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ 
ในยุค 4.0 ตามที่ได้น าเสนอมาแล้วในเบื้องต้น คุณลักษณะเหล่านี้จะสามารถช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็น 
ผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างช านาญ โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ ชักจูงบุคคลอื่นให้ร่วมปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ และริเริ่ม 
การด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สังคมไทยก้าวข้ามปัญหาบริโภคนิยม สู่การเป็นผู้ผลิตบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยที่ทันสมัยและก้าวหน้า ด้วยความรับผิดชอบ เมื่อผลส าเร็จของการศึกษา 4.0  คือ 
ความสามารถในการสร้างผลผลิตและนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้จึงต้องมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ได้ด้วย จึงจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถด ารงตนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค 4.0 
อย่างสง่างาม  
 
สมรรถนะของครู 4.0  

การที่บุคคลจะปฏิบัติงานได้นั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถ ส่วนที่ต่อยอด
เพ่ิมเติมขึ้นมาให้ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่น ก็คือ สมรรถนะ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล สมรรถนะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลในการปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จ  

หลายคนมักกล่าวว่า คุณภาพการศึกษาจะไม่ดีเกินกว่าคุณภาพครู เพราะคุณภาพครูเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดของคุณภาพการศึกษา อีกทั้งครูยังเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ 
การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะที่จ าเป็นสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนเสียก่อน จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะส าคัญตามที่
มุ่งหวังได้อย่างมีสัมฤทธิผล ซึ่ง อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (Pratchayapreuk, 2018) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการผลิตครูเพ่ือรองรับการศึกษายุค 4.0 ผลจากการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะที่ส าคัญ คือ 1) สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 มี 10 ประการ ได้แก่ 1.1) การคิดแบบมี
วิจารณญาณ 1.2) การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 1.3) การสร้างนวัตกรรม 1.4) ความเป็นผู้ประกอบการ 1.5) 
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ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 1.6) การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1.7) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 1.8) การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1.9) ภาวะผู้น า 1.10) การมีจิตสาธารณะ และ 2) สมรรถนะวิชาชีพครู มี 6 ประการ 
ได้แก่ 2.1) ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2.2) การพัฒนาหลักสูตร  2.3) การรู้ลึกในเนื้อหาวิชาและ
วิธีวิทยาการสอน 2.4) การประเมินผลและวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2.5) การพัฒนาผู้เรียน และ 2.6) การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 ทั้ง 10 ประการนั้น 
จะส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่เสมอ เพราะครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ชี้แนะแนวทาง อ านวยความสะดวก 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ จนกระทั่งสามารถแสดง
คุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่คาดหวังนั้นออกมาได้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของผู้เรียนด้วย เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีอยู่นั้น ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่ดีอย่างเพียงพอ พร้อมที่จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด 
ส่วนสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้ง 6 ประการ จะสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ ครูจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง มีลีลาและศิลปะการสอนที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  
เพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนอย่างแจ่มชัดและเรียนรู้อย่างมีความสุข ใช้การวัดและประเมินผล 
ที่น าไปสู่การเสริมสร้างผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า โดยอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ประการส าคัญก็คือ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ (Role Model) จึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรม
และการกระท าที่เหมาะกับความเป็นครู เพ่ือให้สามารถประพฤติปฏิบัติ (ครองตน ครองคน และครองงาน)  
ในแนวทางที่ถูกที่ควร เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนและสังคมด าเนินรอยตามได้ ครูจึงจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะวิชาชีพครูตามที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้น 

สรุปได้ว่า สมรรถนะของครู 4.0 ควรเป็นสมรรถนะที่เพ่ิมความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนสามารถ
ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานขึ้นได้ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 เนื่องจากสมรรถนะ
ดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงและสอดรับกับแนวคิดการศึกษา 4.0 เพ่ือให้สามารถใช้สมรรถนะเหล่านี้ เป็นพ้ืนฐาน 
ในการถ่ายทอดความรู้และความสามารถไปสู่ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่มุ่งหวังได้ และ 2) สมรรถนะ
วิชาชีพครู ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จะส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิผล สมรรถนะทั้ง 2 จึงส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี  
 
หลักสูตร 4.0 

หลักสูตรนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเข็มทิศ 
ที่ใช้ชี้น าแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย หลักสูตร
ส าหรับการศึกษาไทย 4.0 จึงเป็นหลักสูตรที่ต้องก าหนดเนื้อหาวิชาการ การจัดการเรียนรู้ และลักษณะอ่ืน ๆ 
ให้สอดรับกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างชัดเจน จึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ  

กลุ่มคนก้าวกระโดด (Leapfrog) น าโดย Harkins (2008) ได้เสนอความคิดว่า การศึกษา 4.0 นั้น ต้อง
คิดอย่างเป็นระบบ คิดทันทีทันใด พยายามเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและท้าทายในสิ่งที่ยังไม่รู้ คิดใหม่  
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และใช้ประโยชน์จากทางเลือกต่าง ๆ พัฒนาและสนใจต่อเป้าหมายและการท้าทาย เข้าใจและใช้ข้อมูล 
ที่ เป็นอยู่  ใช้ระบบ ICT อย่างมีประโยชน์ เลือกใช้ความรู้ที่มีในโลก แสดงความคิดเห็นและแสดง 
ความรับผิดชอบ ลักษณะอย่างนี้เน้นที่ทักษะเป็นพ้ืนฐาน ในขณะที่ Zhao Yong (2012) เสนอว่า การศึกษา
ต้องให้อิสระในการเรียนแก่เด็กอย่างกว้างขวาง ให้เด็กลงมือท าจนได้ผลงานและใช้โลกเป็นห้องเรียน  
ต้องเน้นที่จะสร้างจิตวิญญาณและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้ความส าคัญกับผลผลิตหรือบริการ 
ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น สอนให้ผู้เรียนควบคุมโครงงานได้เอง รู้จักการวางแผนงานและกลยุทธ์การตลาด ครูมี
บทบาทเป็นผู้ร่วมลงทุน สนับสนุนและแนะแนว เชื่อมโยงกับชุมชนเพ่ือส่งผลผลิตเข้าชุมชน จัดสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้เน้นผลผลิต สอนให้แสวงหาความรู้มาจากที่ต่าง ๆ และสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการ
แล้วใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเป็น เมื่อสอนด้วยเนื้อหาและกระบวนการต่าง ๆ ของหลักคิดทางการศึกษาแล้ว 
หลักสูตรในแนวการศึกษา 4.0 ควรต้องเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของทักษะที่จะน าไปสู่การสร้างแนวคิด และ
สามารถน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้ การศึกษา 4.0 จึงไม่ใช่มีเพียงหลักการอย่างเดียว แต่ต้องมีวิชาการที่
จะต้องศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างทักษะใหม่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย หลักสูตรจึงควร
ประกอบไปด้วย กระบวนการแสวงหาความรู้ ภูมิปัญญาหลักของไทย ทางเลือกของสังคมไทยและสังคมโลก 
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของโลก ทั้ง 4 อย่างนี้ จะเป็นหลักสูตรที่จ าเป็นให้ผู้สอนคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ คิด
ออกแบบ และคิดผลิตภาพได้จริง (Sinlarat, 2016) นอกจากนี้จะต้องปรับให้มีสาระการเรียนรู้น้อยกว่า 8 
กลุ่มสาระวิชา และเน้นเฉพาะสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
นอกจากนี้ก็ควรเน้นสมรรถนะในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติเองได้ มากกว่าการเน้น
เนื้อหาตามสาระวิชา ลดสัดส่วนเวลาของการเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง และเพ่ิมสัดส่วนการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริงให้มากขึ้น ควรออกข้อสอบที่สามารถวัดทักษะผู้เรียนได้ในเชิงการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เป็นการวัด
ความรู้อย่างเดียว และเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมขึ้น (Office of the Education Council, 
2018) สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องก้าวข้ามสาระวิชา (Content) ไปสู่การเรียนรู้ทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิต ที่ครูสอนไม่ได้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้เอง โดยครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะแก่วัยหรือ
พัฒนาการของศิษย์ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือท า ท้ายที่สุดการ
เรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตัวผู้เรียนเอง (Phanit, 2012) ครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร และต้องปรับ
รูปแบบการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้อีกด้วย 

สรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาไทย 4.0 ควรเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลก
ยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ๆ และต้องเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องปรับสาระการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
ให้ลดน้อยลงกว่าเดิม คงไว้เฉพาะสาระวิชาหลักที่จ าเป็น เน้นที่ท าให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ 
และคิดเลขเป็น ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน แล้วสอดแทรก
เนื้อหาภูมิปัญญาหลักของไทยซึ่งเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิม ทางเลือกของสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือให้มองเห็น
โอกาสและการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้รู้เท่าทันและใช้งานเป็น ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้
ที่เน้นสมรรถนะในการคิด การวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติอย่างมีอิสระ ปรับสัดส่วนเวลาของการเรียนให้
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น ใช้โลกเป็นห้องเรียน เพ่ือให้เกิดทักษะในการด ารงชีวิต โดยครูเป็น
ผู้ออกแบบและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พัฒนาระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งควรวัดทักษะในเชิงการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่
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การวัดความรู้ สิ่งส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพใหม ่ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเต็มตามศักยภาพ 

  
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้4.0 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่มุ่งหวัง ย่อมต้องอาศัยวิธีการเชิงระบบ
หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วย การเลือกใช้ระบบหรือรูปแบบ 
ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งยังช่วยจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
ในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  

ปัจจุบันมีนักวิชาการที่เสนอระบบหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษา 4.0 
จ านวนไม่มากนัก ที่เป็นหลักก็เห็นจะเป็นปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CCPR Model)  
ที่เน้นการคิด 4 ประการ คือ 1) คิดวิเคราะห์ (Critical) 2) คิดสร้างสรรค์ (Creative) 3) คิดผลิตภาพ 
(Productive) และ 4) คิดรับผิดชอบ (Responsible) และรูปแบบการเรียนการสอน CRP ซึ่งประกอบไปด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนย่อย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal Based 
Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย (Research Based Instructional Model)  และ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Instructional Model) ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์
ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (Sinlarat, 2016) 

ส่วน อังคีร์ ศรีภคากร (Sripakakorn, 2016) ได้กล่าวแนะถึงกระบวนการของการศึกษา 4.0 ว่า 
ประกอบไปด้วย 1) การเปิดใจท าความเข้าใจปัญหา (Empathize) 2) ตั้งโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง (Define)  
3) กล้าคิดกล้าลองหลาย ๆ แนวคิด (Ideate) 4) เรียนรู้อย่างรวดเร็วผ่านการท า (Prototype) และ 5) ทดสอบ
จริงกับผู้ใช้ นอกจากนี้ ก็เป็นแนวคิดการเรียนการสอนดั้งเดิมที่เคยใช้กันมาแต่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 ได้ เช่น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning: PBL) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง 
(Situated Learning) เป็นตน้  

เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ผู้เขียนจึงได้น าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับ
การศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ซึ่งมขีั้นตอนส าคัญ 4 ระยะ (Jantamaruek, et al., 
2018) คือ 1) ระยะก่อนพัฒนาผลิตภาพ (Pre-Production Phase) เป็นระยะที่มีการก าหนดผลผลิตส าคัญ
จากการเรียนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือสาขาวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
ในกระบวนการพัฒนาผลผลิตนี้จะต้องค านึงถึงการเผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพิจารณาจาก
ความสร้างสรรค์ เช่น ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย และคุณค่าของผลงานในระยะเริ่มต้นอาจได้ผลผลิตที่
ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก แต่ผู้เรียนจะต้องเสนอความพิเศษหรือจุดเด่นของผลผลิตที่ตนสร้างขึ้นให้ได้ ใน
ระดับที่สูงขึ้นมาควรเป็นผลผลิตที่ไม่ธรรมดา (Unusual) คือ ต้องระบุการดัดแปลงความคิดแปลกใหม่ที่
ตนเองได้ออกแบบหรือเพ่ิมเติมในการผลิตผลงานได้ และระดับสูงสุดควรเป็นผลผลิตที่มีความแปลกใหม่ 
(Original) อย่างชัดเจน 2) ระยะพัฒนาผลิตภาพ (Production Phase) เป็นระยะที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับรายวิชา ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบ ปฏิบัติ ด าเนินการสร้างผลผลิต มีการปรับปรุงกระบวนการและ
ผลผลิตเพ่ือให้มีทัศนคติในการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่หรือความสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายคุณค่า ฝึกการท างานร่วมกัน ผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมการกล้าคิดสิ่งใหม่  ติดตาม
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ความก้าวหน้า รู้ความก้าวหน้าทางด้านการคิด และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานของผู้เรียน โดยอาจเป็นที่
ปรึกษา ผู้อ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างในบางกรณี เพ่ือท าให้การพัฒนาผลผลิตมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ในกระบวนการออกแบบผลผลิตผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี
บูรณาการเข้าด้วยกัน ส่วนกระบวนการสร้างหรือการทดลองควรเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาและกระตุ้น
ความคิดเกี่ยวกับคุณค่าหรือประโยชน์ของผลผลิตด้วย ครูผู้สอนควรสร้างความเชื่อด้านบวกในการสร้างสรรค์
ผลผลิตของผู้เรียน และควรให้ผู้เรียนตระหนักว่าการปรับปรุงในกระบวนการสร้างสรรค์เป็นความคิด
สร้างสรรค์มิใช่ปรับปรุงเพราะความผิดพลาดหรือความบกพร่องเท่านั้น 3) ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ 
(Post Production Phase) เป็นระยะที่มีการประเมินผลผลิตและประเมินกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานทั้งจดุเด่น ประโยชน์ คุณค่า และกระบวนการพัฒนาผลงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ครูผู้สอน ผู้เรียน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลที่น าเสนอเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการประเมินกระบวนการ 
ส าหรับการประเมินผลงานควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจน และผู้เรียนต้องรับรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพัฒนาผลผลิต ซึ่งควร
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลผลิตพร้อมกับโจทย์หรือเป้าหมายตั้งแต่ระยะพัฒนาผลผลิต การประเมิน
คุณภาพผลผลิตอาจประเมินด้านความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชา 
คุณค่า การใช้ประโยชน์ ความคงทน ประสิทธิภาพ การใช้ทุนต่ า หรือก าหนดเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
กับผลผลิต โดยให้ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้ประโยชน์และผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน ถ้าเป็น
ผลผลิตที่ส าคัญ ควรเปิดโอกาสให้ประเมินแบบเปิด (Open Assessment) ตามเกณฑ์อ่ืน ๆ อย่างอิสระ ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ส าคัญที่สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปได้ และ 4) ระยะเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์(Publication/Commercialization Phase) เป็นระยะที่ขับเคลื่อนโดยสถานศึกษาเพ่ือน า
ผลผลิตออกเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการ ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ นวัตกรรมการศึกษา เป็นต้น และควรขับเคลื่อนสู่งานประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ด้วย การน าไปใช้ประโยชน์มีหลากหลายลักษณะ คือ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
และผลิตภาพนี้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกับการคิด  
การฝึกฝนและท างานจริง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก จนสามารถสร้างผลิตภาพหรือผลงานที่เกิดจาก
ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรม และความร่วมมือ ใช้วิธีการประเมินที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ส าคัญสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปได้ แม้ว่ารูปแบบนี้จะพัฒนาขึ้นส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาก็
ตาม แต่ในความคิดของผู้เขียนเห็นว่า ครูผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
ตามสภาพและบริบท โดยก าหนดผลิตภาพหรือผลงานและวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับช่วงวัย ศักยภาพ 
และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.0 ควรเป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบจนสรมารถ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งกระบวนการกลุ่มและรายบุคคล ผ่านการเปิดใจที่จะเรียนรู้ กล้าคิดกล้าลอง 
ในสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการเรียนที่เป็นผลผลิตหรือนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทั้ง 
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์  น าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์จริงได้ มีวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
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เชิงคุณภาพ โดยประเมินจากผลงานซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง และใช้เกณฑ์การประเมิน 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา 4.0  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  4.0  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีอะไร
เป็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 
1) วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ที่เน้น
ลักษณะการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 
(Assessment of Learning) และ 2) วัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ผลการตัดสินจะออกมาเป็นคะแนนหรือระดับผลการ
เรียน เพ่ือรับรองว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์หรือไม่  

การจัดการศึกษา 4.0 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด ออกแบบ ผลิต พัฒนา ต่อยอด 
และน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงต้องเน้นไปที่ผลผลิตหรือนวัตกรรมที่ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ขึ้น สิ่งนี้จะเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ 
(Puathong, 2017) ประกอบด้วย 1) การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล ได้แก่ การถาม-ตอบระหว่างท า
กิจกรรมการเรียนรู้ การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง การสอบปากเปล่า การอ่านบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน และการตรวจแบบฝึกหัดหรือการบ้าน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและเจตคติอย่างไร สิ่งส าคัญก็คือ เมื่อประเมินแล้วครูควรต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่น าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการ
ประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด การประเมินการปฏิบัตินี้ ผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ภาระ
งานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks) และ 2) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ซึ่งมีลักษณะการ
ประเมินโดยเน้นการปฏิบัติจริง 3) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินผล
จากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็น
งานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน 
(Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป วิธีการประเมินตาม
ส ภ า พ จ ริ ง ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ  เ พี ย ง แ ต่ อ า จ มี 
ความยุ่งยากในการประเมินผลมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับ
ความจริง แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะท าให้ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนว่ามี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะน าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาที่ตรงประเด็นมากที่สุด และ  4) การ
ประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมิน
ตามสภาพจริงมีความสมบูรณ์ สะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม
ผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ 
และความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวางแผนด าเนินงานการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานที่
สมบูรณ ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได้ 

สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.0 ควรเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนตาม
สภาพจริง ที่เน้นการปฏิบัติและประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพงานปัจจุบัน
และสิ่งที่ผู้เรียนไดล้งมือกระท า เพ่ือให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์ข้ึนจากการใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ซึ่ง
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เห็น
ความก้าวหน้าของผู้เรียน การวัดและประเมินผลในลักษณะนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ชิ้นงาน เครื่องมือ
และวิธีการอย่างหลากหลาย ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบูรณาการ ที่ส าคัญควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน แล้วน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ของตนให้มีคุณค่าและประโยชน์มากขึ้น นอกจากนั้นควรให้ผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานของผู้เรียน
มาร่วมประเมินด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.0 จึงเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิง
คุณภาพ ที่ได้จากผลงานซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง  
 
สรุป 

การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้จริง มีประสิทธิภาพ และประสบ
ความส าเร็จได้นั้น หลักส าคัญต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม ที่เน้นการจัดการ
เรียนรู้เพียงเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า คิด เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ และสอบผ่านเท่านั้น ให้ก้าวข้าม
ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.0 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ได้ปฏิบัติอย่างมีอิสรเสรีภาพ ตามความ
ถนัดและความสนใจ โดยน าองค์ความรู้ ความสามารถในการคิดและเทคโนโลยีมาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถออกแบบ ผลิต พัฒนา และต่อยอดผลผลิตที่มีคุณค่า โดยอาศัยหลักสูตร 
4.0 ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างลึกซึ้ง 
สอดแทรกภูมิปัญญาไทยและสังคมโลกเพ่ือให้มองเห็นโอกาสและการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันที่
ส าคัญต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 4.0 ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ 
และคิดรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าจริง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการเรียนที่เป็น
ผลผลิตหรือนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ ใช้การวัด
และประเมินผล 4.0 ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนตามสภาพจริงที่เน้นการปฏิบัติและการสะสม
ผลงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการอย่างหลากหลาย บูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยครูที่มี
สมรรถนะของครู 4.0 กล่าวคือ มีสมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 และสมรรถนะวิชาชีพครู
อันส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้
จึงจะพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในยุค 4.0 คือ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น สามารถผลิตและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างช านาญ โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม เท่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีความพยายามมาโดย
ตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมายังไม่ปรากฏเด่นชัดสมดั่งเจตนารมณ์เท่าที่ควร ดังนั้น “ครู” ในฐานะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดการศึกษา 4.0 นี้ให้ชัดเจน เลือกสรร
แนวทางที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่วิถีการปฏิบัติที่กระท าได้จริง เมื่อครูรู้ ครูเข้าใจ และครูมีแนวทางที่
ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้สอดรับกันอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น การศึกษาไทย 4.0 ก็จะส าเร็จได้ตามความมุ่งหวังที่ปรารถนา 
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3.0 and 4.0. ʻēkkasa ̄n ka ̄n prachum rư ̄ang ka ̄nc ̌hatka ̄n ri ̄anru ̄ Education 4.0 
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rīan. kānsưksā 4.0 pen ying kwā kānsưksā [Leapfrog 4.0: Educational Management 
Dynamics for Learners Development]. kānsưksā sī. sū pen ying kwā kānsưksā 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของบทความนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา 1) พัฒนาการของอุดมการณ์และอุดมการณ์
ทางการเมือง 2)  ประเภทอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ และ 3) อุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏ
ในสังคมไทย จากการศึกษาได้พบว่า ข้อ 1) อุดมการณ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อ 
Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy ค านี้ถูกน ามาใช้ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 Tracy 
บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นใช้ใน 4 ความหมาย คือ  (1) เป็นชื่อศาสตร์เชิงประจักษ์ของความคิด (2) เป็นศัพท์ที่
บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ไม่ใช่ลัทธิสาธารณะเสรี (3)  ไม่ได้น าไปสู่การแสดงความเหยียด
หยามที่แสดงถึงความมีสติปัญญาและไร้สภาพทางการปฏิบัติ และ (4) จ ากัดใช้ในความหมายที่เป็น
ลัทธิทางการเมืองทั่ว ๆ ไป ข้อ 2) ได้พบว่าอุดมการณ์มี 2 ประเภทที่ส าคัญคือ อุดมการณ์ฝ่ายซ้าย
ประกอบด้วยอุดมการณ์แบบเสรีนิยม และเสรีนิยมสุดโต่งหรือหัวรุนแรงที่เรียกว่าเรดิกัล ( radical) 
และอุดมการณ์ฝ่ายขวาคืออนุรักษ์นิยมและขวาสุดโต่งหรือหัวรุนแรงที่ เรียกว่าหัวขัดขวาง
ความก้าวหน้า หรือปฏิกิริยา (reactionaries) ที่ทราบกันในนามอุดมการณ์ฟาสซิสต์ และข้อ 3) ได้
พบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองไทย มีลักษณะอนุรักษ์นิยมมากกว่าเสรีนิยม  บางครั้งมีแนวโน้มไปข้าง
อนุรักษ์นิยมประเภทหรือหัวรุนแรงในลักษณะเดียวกับฟาสซิสต์  
 
ค าส าคัญ 
 อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณก์ารเมืองไทย อุดมการณ์เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม ฟาสซิสต์ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this article were to study; 1)  the development of ideology 
and political ideology 2)  the important categories of political ideology, and 3)  the 
political ideology in Thai society.  From the study, it was found that the Ideology  was 
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created  by Antoine Louis Claude Destutt, Comte  de Tracy  in  the late of  18th century 
with four meaning ; firstly, to designate a new  empirical science of ideas, secondly, to  
denote an affiliation  to a form of secular liberal republicanism,  thirdly, a pejorative 
connotation  implying  intellectual, and lastly, a limited sphere to denote political 
doctrine in general. It was also found that there  were  2 important political ideologies; the 
far-left politics comprised of liberal and radical, and  the far-right or the Fascism ideologies 
which were  more conservative and reactive. The study also revealed that Thai politics was 
more conservative than liberal and sometimes it tend to be more conservative or reactive 
as Fascism. 
 
Keywords 
 The Political Ideology, Thai Political Ideology, Liberal, Conservative, Fascism 
 
บทน า 
 ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในประเทศต่าง ๆ ทั้งท่ีส่งผลในแง่บวกและแง่ลบต่อระบบ
สังคมและเศรษฐกิจ เช่นผู้คนพลัดพราก  ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้คนอดอยาก หิวโหย บาดเจ็บ ล้มตาย เช่น
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือสงครามกลางเมือง ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป  
เอเชีย  หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเหตุการณ์สงครามยืดเยื้อ ในประเทศซีเรีย เป็นต้น 
ปรากฏการณ์ท้ังหมดเกิดขึ้นผ่านตัวขับเคลื่อนที่เรียกว่าอุดมการณ์ (Ideology) ในอดีตยุคสงครามเย็น 
โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์  ก็ถูกแบ่งผ่านกรอบแนวคิด
อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นส าคัญ ในระดับทวีป ภูมิภาคและระดับประเทศ  สังคมก็ถูกแบ่งเป็น 2 ขั้ว
อ านาจเป็นอย่างน้อย โดยแบ่งผ่านวาทกรรมที่เรียกว่าอุดมการณ์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง   
 กล่าวได้ว่า คนทั้งโลกฆ่ากันตายเพราะอ้างอุดมการณ์ หรืออุดมการณ์ถูกอ้างขึ้นเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งอ านาจหรือผลทางเศรษฐกิจ การใช้ข้ออ้างเรื่องอุดมการณ์ก็เพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง  
(Sargent, 2009) การเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างกันและ
กัน ส่งผลให้ผู้คนล้มตาย เป็นจ านวนมาก  ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของต่าง ๆ เสียหายนับไม่ถ้วน  ผู้คน
อดอยาก พลัดพราก อพยพ จากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ เป็น
ต้น ความขัดแย้งหรือการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองทั้งหมด สามารถกล่าวได้ว่าผ่านค่านิยมเชิง
นามธรรมที่เรียกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology)   

บทความนี้จะศึกษาและน าเสนอถึง 1) พัฒนาการของอุดมการณ์ และอุดมการณ์ทางการเมือง 
2) อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ และ 3) วิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในสังคมไทยถึง
ปัจจุบัน 
 
ความส าคัญของอุดมการณ์ 
 ค าว่าอุดมการณ์ (Ideology) เป็นค าที่มีความหมายกว้าง สามารถน าไปใช้ขยายกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้มากมาย เช่นอุดมการณ์ทางการศึกษา (Educational  ideology)  อุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
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(Environmental ideology)  อุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) เป็นต้น  กล่าวได้ว่า คน
ในโลกนี้ท ากิจกรรมทุกอย่างเพ่ือหรือมีอุดมการณ์รองรับเสมอ แม้ว่ากิจกรรมนั้น ๆ จะเป็นด้านลบ
หรือผลร้าย หรือด้านบวกคือผลดี เช่นฆ่ากันตายก็เพราะอ้างอุดมการณ์ อุดมการณ์ถูกอ้างขึ้นเพ่ือให้
ได้มาซึ่งอ านาจ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  หรืออ้างอุดมการณ์เพ่ือรับการสนับสนุนต าแหน่งของ  
พวกเขา  การเข้าใจโลกในปัจจุบันสาระส าคัญอยู่ที่การเข้าใจอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกัน หัวใจส าคัญของ
ความขัดแย้งก็คืออุดมการณ์ (Sargent, 2009) ในอดีตอุดมการณ์ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ศึกษาศาสตร์บาง
สาขาวิชา ต่อมาถูกน าไปใช้สร้างความขัดแย้งในสังคม  แม้ในปัจจุบันก็พบกว่าอุดมการณ์ได้กลายเป็น
บ่อเกิดของความขัดแย้งในเกือบทุกสังคมทั้งในระดับสังคมโลกและสังคมไทย เช่นกรณีการต่อสู้ หรือ
การสู้รบในประเทศซีเรียหรือประเทศอ่ืนใดในโลกนี้  ล้วนมีการกระท าผ่านอุดมการณ์ทั้งสิ้น  
ข้อสนับสนุนที่ผู้เขียนกล่าวถึงจะน าเสนอภายในบทความนี้ 
 อุดมการณ์เป็นสิ่งสะท้อนในสถาบันทางการเมืองและการปกครอง มักใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองอย่างมีสติและไม่มีสติ โดยผู้เล่นทางการเมือง (Sargent,2009)  ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์
ถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เล่น ซึ่งนั่นคือนักการเมือง ซึ่งค าว่านักการเมืองมีความหมายครอบคลุมถึง
บุคคลใดก็ตามที่กระท าหรือแสวงหาอ านาจทางการเมือง จะถูกรวมเข้าในค าว่านักการเมืองโดยพฤตินัย
เสมอ 
 
เจตคติ /ทัศนคติ ที่มาและความหมาย  
 อุดมการณ์ (Ideology) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากเจตคติหรือทัศนคติ (Attitudes) ซึ่งใน
ภาษาไทยจะใช้ศัพท์ที่คล้ายกันหลายศัพท์ เช่น ทัศนะ  ทัศนคติ หรือทรรศนะ  ทรรศนะคติ  ศัพท์
เหล่านี้มีการแปลความและตีความแตกต่างกันไปในแต่ละส านักคิด  ผู้ เขียนจะขอข้ามไม่ลง
รายละเอียดของศัพท์นี้  แต่ในบทความนี้หากกล่าวถึงทัศนคติจะหมายความถึงในภาษาอังกฤษว่า 
Attitudes เท่านั้น 
 ความหมายของทัศนคติ  เป็นค ากว้าง ๆ เช่น 1) แนวโน้มของบุคคลที่จะเข้าใจ (Cognitive) 
รู้สึก (Fell of affective) และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคล 2) การโน้มเอียงที่จะสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 3) ความพึงพอใจส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทั่วไปใช้เวลานานและยากต่อ  
การเปลี่ยนแปลง (Sereera, Luksitanon and Hiranyakiti, 1995)  โดยทั่วไปถูกน าไปใช้กับหลาย ๆ 
เรื่อง เช่นทางการเมืองเรียกว่าทัศนคติทางการเมือง (Political attitudes)  ทัศนคติทางสังคม (Social 
attitudes)  ทัศนคติทางการศึกษา (Educational attitudes) เป็นต้น 
 ทัศนคติเป็นแนวคิดระดับพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถมีความคิดเห็นได้  ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่า
ทัศนคติจะไม่ส าคัญ เพราะพฤติกรรมทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้กระท าและสังคม ล้วนแต่เกิดจาก
ทัศนคติทั้งสิ้น เพราะทัศนคติเป็นรากฐาน บ่อเกิดของอุดมการณ์ที่จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ในอนาคต เช่น การก่อการร้าย ลัทธิชาตินิยม ลัทธิเหยียดสีผิว ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น หรือความคิดจ้องแต่จะเอาเปรียบผู้อ่ืน เป็นต้น ก็ล้วนแต่เกิดจากทัศนคติส่วนบุคคลและถูกขยาย
ไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ และในที่สุดมีการรวมตัวกันของบุคคลที่มีทัศนคติตรงกัน  มีการถ่ายทอด สืบทอด
ทัศนคติดังกล่าวจนท าให้เกิดการรวมกันของคนจ านวนมาก และกลายเป็นเครือข่าย โยงใย กันทั้งใน
ระดับประเทศและขยายไปทั่วโลก ดังเช่นกลุ่มต่าง ๆ ทีป่รากฏอยู่ทั่วโลก หรือในอดีต จนปัจจุบัน แต่
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ทุกวันนี้อาจเรียกว่าทัศนคติแบบสังคมนิยม  แบบคอมมิวนิสต์  แบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการ 
แบบต่อต้านเผด็จการ  แบบฟาสซิสต์ หรือฟาสซิสต์ใหม่  แบบมาร์กซิสต์ และหรือมาร์กซิสต์ใหม่ เป็น
ต้น ทั้งหมดล้วนเกิดจากทัศนคติของบางคนหรือบางกลุ่ม นั่นเอง 
 
ที่มาและความหมายอุดมการณ์  
 ค าว่าอุดมการณ์ (ideology) เป็นค าที่มาจากภาษากรีก คือ eidos และ logos ถูกประดิษฐ์
ขึ้นโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ชื่อ Antoine  Louis  Claude Destutt, Comte  de Tracy (1754 -
1836) ในปี 1790 ค านี้ถูกน ามาใช้ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 แต่ช่วง ศตวรรษที่ 19 (Sargent, 2009) 
ศัพท์นี้ถูกน ามาใช้ในงานของมาร์ก ในช่วงปี 1840  แล้วหายเงียบไป และถูกน ามาใช้อีกในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 ในกระบวนการทางอุดมการณ์ Tracy บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นใช้ใน 4 ความหมาย คือ 1) เป็น
ชื่อศาสตร์เชิงประจักษ์ของความคิด 2) เป็นศัพท์ที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ไม่ใช่ลัทธิ
สาธารณะเสรี 3) ไม่ได้น าไปสู่การแสดงความเหยียดหยามที่แสดงถึงความมีสติปัญญาและไร้สภาพ
ทางการปฏิบัติ และ 4) จ ากัดใช้ในความหมายที่เป็นลัทธิทางการเมือง ในเรื่องทั่ว  ๆ ไป (Vincent, 
1995)  และกล่าวได้ว่า ค าว่าอุดมการณ์  (ideology)  เป็นศาสตร์แห่งความคิด มีความหมายถึง 
ความส าคัญของการอ้างถึงความจริงที่ว่า อุดมการณ์เกิดขึ้นหลังจากโครงสร้างของรัฐใหม่ อุดมการณ์
เป็นทัศนะที่เป็นทางเลือกเพ่ือจัดตั้งคุณค่าตามจารีตประเพณี เช่นเดียวกับเรื่องศาสนา ซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานทางความคิดที่มีเหตุผล ค่อนไปทางความคิดเชิงจิตวิญญาณของความดีและความชั่ว  (O'neil, 
2010)   
 มาร์กซิสต์ชาวอิตาเลี่ยนคนส าคัญเช่น อันโตนีโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci ค.ศ.1891-
1937)  มีความเห็นว่า อุดมการณ์ ( Ideology) เป็นเรื่องของความพยายามครองอ านาจระหว่าง
ผู้ปกครองกระท าต่อผู้ถูกปกครอง  ซึ่งอุดมการณ์ในทรรศนะของกรัมซี่ มีความเกี่ยวข้องกับค าว่า 
Hegemony  อันหมายถึงการครองอ านาจน า หรือการน า (leading) และการมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
(prominent power) (Kaewthep, 2014) โดยการครอบครองความเป็นเจ้า สามารถอธิบายได้ใน 2 
มิติ คือ 1) การครอบครองความเป็นเจ้าในทางการเมือง (Political Hegemony)  หมายถึงการ
สถาปนาระบอบ (Regime) ระบอบหนึ่งให้เป็นระบอบหลักของสังคม อาจเป็นระบอบประชาธิปไตย  
เผด็จการหรือสังคมนิยม เป็นต้น 2) การครอบครองความเป็นเจ้าทางวัฒนธรรม (Cultural 
Hegemony) หมายถึงการสถาปนาระบบความคิดและวัฒนธรรมหนึ่งให้กลายเป็นระบบความคิดหลัก
ของสังคม เช่น ความคิดเรื่องความดี ความงาม  ความพอเพียง หรือยึดหลักค าสอนในบางศาสนา มา
ใช้ก าหนดเป็นแนวคิดหลักของหรือส าหรับสังคม เป็นต้น 
 ส่วนทรรศนะของหลุย อัลธูแชร์ (Louis Althusser ค.ศ. 1918-1990) ชี้ว่า อุดมการณ์มี
ลักษณะเป็นพลวัตมีส่วนผสมทั้งที่เป็นส่วนจริงและจินตนาการ อุดมการณ์ดังกล่าวถูกผลิตผ่าน
สื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน์ เท่านั้น (Kaewthep & Hinviman, 2010) อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ไม่เคยมี 
ในประวัติศาสตร์ เป็นภาพแสดงตัวแทน (Representation) ของความสัมพันธ์ในระดับจินตนาการ
ระหว่างปัจเจกบุคคลกับการด ารงอยู่ที่เป็นจริงของเขา อุดมการณ์โดยทั่วไปหรืออุดมการณ์เฉพาะ 
(ศาสนา จริยธรรม กฎหมายหรือการเมือง) ล้วนแต่แสดงลักษณะจุดยืนทางชนชั้น (Class position) 
ทั้งสิ้น (Kaewthep, 2014) 
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 อุดมการณ์เป็นมโนทัศน์ (Concept) ที่จับต้องได้มากที่สุดของศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ เป็น
ระบบความเชื่อที่ยึดโยงกับหลายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมที่ยอมรับข้อเท็จจริงหรือความ
จริงโดยกลุ่มบุคคล อุดมการณ์เตรียมพร้อมผู้เชื่อในภาพแห่งจินตนาการของโลกทั้ง 2 ที่เป็นอยู่จะเป็น
และในสิ่งที่ก าลังท า (Sargent, 2009)   
 ยุคต่อมา ความหมายของอุดมการณ์ถูกโจมตีและมีคนมองกลุ่มคนเหล่านี้เป็น นักอุดมการณ์ 
(Ideologues) ที่ถูกมองในแง่ลบว่าคนเหล่านี้ (นักอุดมการณ์) ต้องการปฏิรูปสังคมด้วยการใช้สมอง
และปากกาเท่านั้น คนกลุ่มนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ ไม่ท างานอะไรอื่น นอกจาก
ท าการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอ านาจทางการเมือง  นักอุดมการณ์ในทรรศนะของนโปเลียนจึงเป็นเพียง
พวกที่สติปัญญาเป็นหมัน ล้มเหลวในการปฏิบัติงาน และถือว่าเป็นพวกที่มีแนวความคิดที่เป็นภัยต่อ
บ้านเมอืง 
 คาร์ล  มาร์กซ์ (Karl Marx, 1818-1883)  ความหมายของอุดมการณ์ถูกท าให้เป็นภาพลบ
มากกว่าสมัยนโปเลียน โดยมาร์กซ์ และเองเกลล์  (Friedrich Engels, 1770-1831) (Wantana, 
2001)  กล่าวไว้ในหนังสือ The German Ideology  โจมตีนักอุดมการณ์ว่าเป็นพวกที่ดีแต่อธิบายโลก
ออกมาในภาพต่าง ๆ แต่ไม่มีปัญญาความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติโลกให้น่าอยู่ขึ้น และ
กล่าวว่า ปัญญาชนเสรีนิยมกระฎุมพี (Bourgeois liberal intellectuals) ก็คือนักอุดมการณ์ประเภท
หนึ่งที่ดีแต่คิดและพูดโดยไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติ 
 มาร์กซ์และเองเกล (Marx  and Engels) (Sargent, 2009) เห็นว่าอุดมการณ์ถูกสร้างให้
ประชาชนเผชิญหน้ากับพ้ืนที่ของพวกเขาในสังคม อุดมการณ์เป็นมายาทางการเมืองที่ผลิตขึ้นโดย
ประสบการณ์ทางสังคมของชนชั้นให้กลุ่มทางสังคมได้ก าหนดถึงบทบาททางเศรษฐกิจ เช่น เจ้าของ
หรือคนงาน มาร์กซ์ และเองเกล เรียกอุดมการณ์ว่าจิตวิญญาณที่ล้มเหลวหรือ ส านึกจอมปลอม 
(False consciousness) 
 อุดมการณ์เป็นเครื่องมือที่ชนชั้นผู้ปกครองใช้มอมเมาให้ชนชั้นผู้ถูกปกครองมองไม่เห็นธาตุ
แท้ของการที่ตนถูกกดขี่ขูดรีดโดยชนชั้นที่ได้เปรียบ   ในทรรศนะของมาร์กซ์ ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(Science) กับอุดมการณ์ (Ideology) แยกจากกันอย่างชัดเจน  ศาสตร์คือการเปิดเผยหรือกรุยทาง
ไปสู่สัจจะ (Truth)  ส่วนอุดมการณ์คือการสร้างความส านึกที่ผิดพลาด (Falsehood) มีขึ้นเพ่ือกลบ
เกลื่อนหรือบิดเบือนสัจจะ อุดมการณ์ตามทรรศนะของมาร์กซ์ เป็นที่แพร่หลายที่สุดในศตวรรษที่ 20  
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของอุดมการณ์ดั้งเดิม หมายถึงเพียงศาสตร์แห่งความคิด โดยผู้
บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาประสงค์ให้เป็นความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับความคิดของมนุษย์ ซึ่งพิสูจน์ได้ในเชิง
ประจักษ์ 
 อุดมการณ์และนักอุดมการณ์ ดั้งเดิม ถูกโจมตีและถูกมองในภาพลบว่าเป็นเครื่องมือสร้าง
ความชอบธรรมให้กับผู้ปกครอง  มาร์กซ์ และเองเกลล์  ถือว่าอุดมการณ์เป็นเพียงมายาที่ถูกสร้างขึ้น
หลอกอีกชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองให้ยอมศิโรราบต่อการปกครองของชนชั้นผู้ปกครอง เท่านั้น  
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0+Somkiet+wantana&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipzra94prjAhVLwI8KHVgfBf8QBQgrKAA
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ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และอุดมการณ์การเมือง (Political Philosophy Political 
Theory and Political Ideology) 
 ปรัชญา  ทฤษฎี และอุดมการณ์ทางการเมือง ทั้ง 3 ข้างต้นเป็นสาเหตุและผลของกันและกัน 
วิชาการเมือง (Politics) หรือรัฐศาสตร์ (Political Science) ทฤษฎีการเมืองที่เราศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ ก็
อาศัยศึกษาบนฐานปรัชญาส านักต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสโตอิก เป็นต้น  หรือแนวคิดของนักปรัชญาเรืองนาม 
เช่น โสเครติส เพลโต และอริสโตเติล เป็นต้น แนวคิดของนักปรัชญา (ผู้รักความรู้) เมื่อมีการน ามาศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย มีหลักการและเหตุผลเชิงประจักษ์ ก็กลายเป็นทฤษฎี จากทฤษฎีก็พัฒนาเป็นอุดมการณ์
ทางการเมือง ที่นักการเมืองตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวคิดและทัศนคติทางการเมือง   
 กล่าวได้ว่า ปรัชญาการเมืองเป็นรากฐานของทฤษฎีการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองก็มี
ทฤษฎีการเมืองเป็นรากฐานที่เป็นสิ่งประกาศว่า ประชาชนและรัฐบาลควรมีพฤติกรรมแล้วและจะ
กระท าพฤติกรรม ใด ๆ ก็ตาม เพราะทุกอุดมการณ์ทางการเมือง  ได้กลายเป็นความเชื่อที่ค่อนข้าง
เป็นหลักการเชิงประจักษ์หรือเชิงปทัฏฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม (Sargent, 2009)  ปรัชญาการเมือง 
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กัน ดังภาพ 
 

ปรัชญาทางการเมือง 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง 
(ปรับจาก Sargent, 2009) 
 
ขบวนการและอุดมการณ์ทางสังคม (Social Movements and Ideology) 
 อุดมการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นพัฒนามาจากการเป็นสมาคม พร้อมกับการเติบโตและบ่มเพาะของ
ขบวนการทางสังคม เช่นกรณีประชาธิปไตยใหม่ (Modern democracy) ในศตวรรษที่ 17 ลัทธิมาร์ก
ซิสม์ และอนาซิสต์ ในศตวรรษท่ี 19  ลัทธิฟาสซิสม์ (Fascism) สังคมชาตินิยม (National Socialism) 
สตรีสิทธินิยม (Feminism) เสรีนิยม (Liberation) เทววิทยา (Theology) และลัทธิสิ่งแวดล้อม 
(Environmentalism) ในศตวรรษที่ 20 แต่อุดมการณ์แบบมุสลิม พบในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 
(Sargent, 2009) เมื่อกล่าวถึงนักการเมืองหรืออุดมการณ์ทางการเมือง  ผู้น าทางการเมืองมักจะใช้
การรับรู้ อุดมการณ์ที่โดดเด่น ส าหรับประเทศของพวกเขาเพ่ือยืนยันการกระท าของพวกเขา   
นักการเมืองมักใช้อ านาจเชิงอุดมการณ์เมื่อออกจากอ านาจมากกว่าการใช้อุดมการณ์เมื่ออยู่ในอ านาจ 
อุดมการณ์กลายมาเป็นส่วนของพ้ืนที่ทางการเมืองในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา (Sargent, 2009) ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของมาร์กซ์ และเองเกลล์ (Wantana,2001) ที่เห็นว่าอุดมการณ์ทางการเมือง

ทฤษฎีทางการเมือง 
 
 
 

 

อุดมการณ์ทางการเมือง 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0+Somkiet+wantana&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipzra94prjAhVLwI8KHVgfBf8QBQgrKAA
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เป็นมายา และเป็นเครื่องมือที่ชนชั้นปกครองและผู้มีอ านาจทางการเมืองน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การเมืองของตน  
 
การแบ่งประเภทและระดับอุดมการณ์ทางการเมือง 
 หากกล่าวถึงอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออุดมการณ์ทางการเมือง (Political 
ideology)  จะหมายถึงอุดมการณ์ที่มีขอบข่าย 2 เรื่องหลัก คือเสรีภาพ (Freedom) และความ        
เท่าเทียม (Equality) (O'neil, 2010) ความส าคัญของอุดมการณ์ทางการเมืองอยู่ที่เสรีภาพและ          
เสมอภาคหรือความเท่าเทียม  ทั้ง 2 เรื่องนี้จะเน้นระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองที่ควรจะได้รับ
เสรีภาพและความเท่าเทียม  เพราะต่างฝ่ายต่างอ้าง  2 เรื่องนี้เสมอ 
 การจัดอุดมการณ์ทางการเมืองตามประเภทที่มุ่งหมาย  2 ข้าง อาจแบ่งเป็นฝ่ายขวาและซ้าย
ของตัวบุคคล และที่ต่อสู้ขับเคี่ยว แย่งชิงจนถึงเข่นฆ่ากันมากที่สุดก็คือ อุดมการณ์ท่ีจัดว่าเป็นฝ่ายขวา 
และฝ่ายซ้าย ในแต่ละฝ่ายก็ยังสามารถจัดแบ่งแยกย่อยได้อีก  เช่น อุดมการณ์ฝ่ายซ้าย คือซ้ายสุดโต่ง 
สุดกู่ (Extreme left) ประกอบไปด้วย อุดมการณ์ประเภท เรดิกัล (Radical)  ลิเบอรัล (Liberal)  
ส่วนอุดมการณ์ฝ่ายขวามือ ประกอบไปด้วยอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservative) และอุดมการณ์ที่
เป็นขวาสุดหรือขวาสุดโต่ง สุดกู่ (Extreme right) ประเภท คัดค้านความก้าวหน้าหรือปฏิกิริยา 
(Reactionaries)  (O'neil, 2010)  สามารถท าเป็นภาพได้ดังนี้ 
 
Left     Center          Right 
 
Radicals                       Liberals        Conservative
      Reactionaries 
 
ภาพที่ 2 ประเภทการจัดอุดมการณ์ทางการเมือง 
(O'neil, 2010)   
 

ในแต่ละอุดมการณ์ ก็มีอุดมการณ์แยกย่อยไปอีกมากมาย อาจกล่าวได้ว่า อุดมการณ์ซ้ายสุด 
ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ว่า สังคมไทยหรือ           
การเมืองไทยอิงแอบอยู่กับอุดมการณ์กลุ่มใด หรืออุดมการณ์แบบใดมีอิทธิพลครอบง าสังคมหรือ         
การเมืองไทยมากที่สุด 
 
กลุ่มอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย (Left  Ideology) 
 อุดมการณ์ท่ีจัดว่าเป็นฝ่ายซ้ายมีหลายกลุ่ม เช่น เรดิกัล (Radical) และเสรีนิยมหรือลิเบอรัล 
(Liberalism) แต่บางทัศนะจัดให้ลิเบอรัลและอนุรักษ์นิยม (Conservative) เป็นอุดมการณ์สายกลาง 
อุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์ อรัฐนิยม (Annarchists) จัดเป็นฝ่ายซ้าย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียง
อุดมการณ์ประเภทเรดิกัล (Radical) และเสรีนิยม (Liberal) ดังนี้  
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 1. อุดมการณ์แบบเรดิกัล (Radical) จัดเป็นอุดมการณ์ซ้ายสุดเพราะเป็นพวกหัวรุนแรงที่เชื่อ
ว่าระบบการเมืองปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ และกระท าอย่างเร่งด่วน เพราะสภาพที่
เป็นอยู่ไม่สามารถท าให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองดีขึ้นได้ ความเท่าเทียมกัน และเสรีภาพใน
สังคม ถูกจ ากัด และถูกรวบอยู่ในมือของบุคคลเพียงกลุ่มเดียว หากจะให้ระบบการเมื อง เศรษฐกิจ 
สังคมวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติ ก็จะช้าและไม่ทันการณ์ จ าเป็นต้องท าการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว  
โดยการปฏิวัติเพ่ือเข้าไปมีอ านาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองใหม่ทั้งหมด อุดมการณ์กลุ่มนี้จึง
จัดว่าเป็นพวกหัวรุนแรงที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง อย่างรวดเร็วตามความต้องการของพวกตน  
พวกอุดมการณ์เรดิกัล บางกลุ่มจึงสามารถท าลายล้างผู้ที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาได้
เช่นกัน แต่ก็มีเรดิกัลบางกลุ่มที่ยอมให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติ (O'neil, 2010)  
อุดมการณ์เรดิกัล จึงมีบางส่วนคล้ายคลึงกับพวกคัดค้า นความก้าวหน้า หรือพวกปฏิกิริยา
(reactionaries)  ที่จะกล่าวถึงรายละเอียดข้างหน้า 
 2. อุดมการณ์เสรีนิยม (Liberalism) จัดได้เป็นเสรีนิยมเก่า (Classic liberals) และเสรีนิยม
ใหม่ (Modern liberals)  ค าว่าเสรีนิยม มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Liber หมายถึงอิสระ (Free)  
แนวความคิดอุดมการณ์เสรีนิยม ได้พบครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปรากฏในงานเขียนของ John 
Locke  และในงานเขียนของ Adam Smith ในศตวรรษที่ 18  ที่รู้จักกันว่าเป็นเสรีนิยมคลาสสิค  
และในศตวรรษที่ 19 เป็นยุคของนักคิดนาม Green และ Jane Addams ที่รู้จักกันว่าเป็นนักเสรีนิยม
ใหม่ (Modern liberals) (Grigsby, 2012) เสรีนิยมเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความส าคัญกับเสรีภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของปัจเจกบุคคล  เสรีภาพระดับสูงสุดคือ ทุกคนต้องมีเสรีภาพทางการ
พูด การแสดงความคิดเห็น โดยรัฐจะต้องไม่เข้ามาลิดรอนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เสรีภาพที่ต่ าสุด คือ 
เสรีภาพที่รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการ กิจกรรมของประชาชนได้บ้าง (O'neil, 2010)  เสรีภาพ
ที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงก้าวก่ายกิจกรรมของประชาชนก็จัดว่าเป็นเสรีภาพในระดับต่ าสุด ซึ่ง
ฝ่ายรัฐบาลอาจน ามาอ้างได้ว่าได้เปิดเสรีให้กับประชาชนผู้ ถูกปกครองแล้ว  แต่นั่นมันเป็นเพียง
เสรีภาพขั้นต่ าสุด และไม่ควรนับว่าเป็นเสรีภาพด้วยซ้ าไป เพราะเสรีภาพที่แท้จริงในทัศนะของลิ
เบอรัล ต้องเป็นเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  ทั้งด้านการเมือง  สังคมและเศรษฐกิจที่อนุญาตให้ทุกคนมี
เสรีภาพในการพูด แสดงความคิดเห็น มีความชอบธรรมในการแสดงออกทางการเมืองทุกอย่างทุกด้าน 
(O'neil, 2010) หากระบุรายละเอียดปลีกย่อยของเสรีภาพยุคคลาสสิค (Classical liberalism)  และ
โมเดิน (Modern liberalism) จะพบว่ามีความแตกต่างกันบางประเด็นเช่น 
   2.1 อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical liberalism)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

    1) ปัจเจกบุคคลมีความส าคัญกว่ารัฐ (state) และการเป็นพลเมืองของรัฐจะถูก
อนุญาตให้กระท าได้เท่านั้น   

2) ปัจเจกบุคคลมีเหตุผลและความสามารถท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเอง สิ่งนี้ท าให้ปัจเจก
บุคคลสามารถมีอิสระและควบคุมตนเองได้    

3)  ความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ในกิจกรรมทางการเมืองควรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะเหตุ
แห่งความหวาดกลัว  

4) อ านาจรัฐควรมีข้อจ ากัด หรือรัฐควรมีข้อจ ากัดในการใช้อ านาจ  
5) ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   
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6) เสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่าความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ    
 2.2 อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (Modern liberalism) มีหลักการส าคัญคือ  

1) รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคมได้ในบางครั้ง เพ่ือเป็น
การหลีกเลี่ยงในการป้องกันปัจเจกบุคคลบางคนปฏิเสธเสรีภาพของบุคคลอ่ืน   

2) เสรีภาพจะต้องเข้าใจในกระบวนการมองโลกในแง่ดี เช่นกับพวกเสรีภาพหา
แนวทางพัฒนาศักยภาพมนุษย์และประโยชน์ให้มีความหมายในทางสังคม   

3)  ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจต้องถูกขจัดออกไป ดังเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้มีรายได้น้อยที่บ่อนเซาะเสรีภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (Grigsby, 2012)  

เฉพาะข้อที่ 3 นี้ อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ให้ความส าคัญด้านความเสมอภาค (Equality) 
มากกว่าเสรีภาพ (Freedom) 

 Green (1836-1882) (Grigsby, 2012) นักปรัชญาชาวอังกฤษเป็นผู้สนับเสรีนิยมใหม่ (Modern 
liberalism) โดยปรับทัศนะใหม่ ส าหรับทฤษฎีลิเบอรัล พวกเขาสนับสนุนให้รัฐบาลแทรกแซงและให้
เสรีภาพอย่างกว้างขวาง Interventionist government คือ การที่รัฐบาลถือว่า บทบาทในการควบคุม
เศรษฐกิจและการแทรกแซงทางสังคม Expansive liberty คือ วัตถุประสงค์โดยรัฐบาลจ ากัดในบางเรื่อง 

 
อุดมการณ์ซ้ายสุด  (Far-left  Ideology) 
 ในส่ วนของอุดมการณ์ซ้ ายและซ้ายสุดนี้  มี  2  กลุ่ ม อุดมการณ์  คือ  คอมมิวนิสต์  
(Communism) และอนาธิปไตย หรืออรัฐนิยม (Anarchism) เช่นอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ทั้ง 2 
อุดมการณ์จัดอยู่ในจ าพวก เรดิกัล (Radical)  มีหลักการส าคัญ คือ การก าจัดเสรีภาพส่วนบุคคลและ
ท าให้รัฐเข้มแข็งในระเบียบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ทรัพย์สิน 
(Property) ทั้งหมดในรัฐ (State) รัฐบาลเป็นเจ้าของและผูกขาดอ านาจการตลาด รัฐ (State) ควบคุม
การผลิตและการตัดสินใจในการผลิต ทางเศรษฐกิจทุกอย่าง  
 หลักการของอุดมการณ์แบบอนาธิปไตยหรืออรัฐนิยม ให้ความส าคัญกับการขจัดอ านาจรัฐ 
(State) และทรัพย์สินเอกชน เพ่ือเป็นหนทางไปสู่การบรรลุเสรีภาพและเสมอภาคแก่ทุกคน   
อนาธิปไตยเชื่อว่าเสรีภาพส่วนบุคคลและความเสมอภาคทางสังคมในระดับสูง มีความเป็นไปได้ 
(O'neil, 2010) จะเห็นได้ว่า อุดมการณ์คอมมิวนิสต์และอนาธิปไตยมีลักษณะตรงกันข้ามกัน 
คอมมิวนิสต์ต้องการให้รัฐเข้มแข็ง แต่ประชาชนไร้เสรีภาพ เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน ใน
สังคม ทรัพย์สินของเอกชนถูกรวมเข้ามาเป็นสมบัติหรือทรัพย์สินของรัฐ และรัฐบาล ควบคุมการผลิต
ทุกอย่าง แต่อนาธิปไตยจ ากัดอ านาจรัฐและทรัพย์สินเอกชน แต่ให้เสรีภาพและเสมอภาคกับทุกคน ซึ่ง
หากพิเคราะห์ให้ดี ดูเสมือนว่า อนาธิปไตยไร้กฎระเบียบ เพราะอนาธิปไตยเชื่อว่าอ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาลในทุกรูปแบบไม่มีความจ าเป็นและไม่พึงปรารถนา มุ่งผลักดันให้สังคมเกิดความร่วมมือกันโดย
สมัครใจและการรวมตัวกันของปัจเจกชนและกลุ่มคนอย่างเป็นอิสระ 
 เสรีนิยม (Liberalism)  ได้แก่สังคมประชาธิปไตย (Social democracy) สนับสนุนสินทรัพย์
ส่วนบุคคล (เอกชน) และการตลาดแต่เชื่อว่ารัฐมีบทบาที่เข้มแข็งเพ่ือใช้การควบคุมเศรษฐกิจ และ
เงื่อนไขประโยชน์เพื่อสาธารณะ  แสวงหาความสมดุลทางเสรีภาพและเสมอภาค (O'neil, 2010)   
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กลุ่มอุดมการณ์ขวาและขวาสุด (Right or   Far-right Ideology) 
 บางทัศนะจัดอุดมการณ์ขวาเป็นแบบอ านาจนิยม (Authoritarians) ซึ่งประกอบด้วย 
ฟาสซิสต์ และพวกหัวรุนแรงทั่วไป (Radical right)  ในบทความนี้ผู้เขียนจัดตามทัศนะของ O'neil 
(2010) จัดอุดมการณ์ฝ่ายขวาไว้ 2 สาย คือ สายอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) และ
อุดมการณ์แบบรีแอคชั่นหรือปฏิกิริยา (Reactionaries) หรือพวกขัดความหรือคัดค้านความก้าวหน้า 
เมื่อกล่าวถึง อุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม กลุ่มนี้มีความเห็นตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ลิเบอรัล ทั้ง 2 
กลุ่ม  อนุรักษ์นิยมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ท าให้
ระบบเดิมที่มีอยู่ เป็นอยู่อย่างดีแล้วเสียหาย  การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหามากมายเข้ามาแทน
การแก้ไข เป็นต้น  ส่วนอุดมการณ์ขวาสุดหรือขวาสุดโต่ง สุดกู่ (Extreme right or far-right)  เช่น
พวกรีแอกชั่น (Reactionaries) หรือพวกคัดค้านความก้าวหน้า มีหลักการบางอย่างคล้ายอุดมการณ์
อนุรักษ์นิยม แต่มีบางหลักการตรงกันข้าม  ไม่เหมือนพวกอนุรักษ์นิยมและเหมือนพวกเรดิกัล 
(Radical) เพราะพวกปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่น (Reactionaries) หาวิธีการรักษาสถาบันทางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจ  สนับสนุนให้คงหรือรักษาคุณค่าเดิม  การคงไว้ซึ่งรูปแบบเดิมพวกเขาเชื่อว่าเป็น
ผู้สนับสนุนระเบียบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างที่สุด  อุดมการณ์ของกลุ่มนี้ไม่คิดจะกลับไปหายุคที่
ก าหนดในประวัติศาสตร์  กลุ่มนี้มีบางส่วนที่คล้ายพวกเรดิกัล (Radical) ตรงที่ชอบใช้ความรุนแรง
เพ่ือให้พวกเขาสามารถคงอยู่ในรูปแบบเดิมหรือจารีตประเพณีเดิม ๆ ได้ 
 แม้ว่าพวกเรดิกัลและพวกรีแอคชั่นจะอยู่คนละส่วนสุดปลาย แต่หากขีดเส้นท าให้เป็นวงกลม 
ก็จะมีความใกล้ชิดและเหมือนกันในเรื่องทั่ว ๆ ไป ทั้ง 2 อุดมการณ์ (ซ้ายสุดและขวาสุด) เชื่อในการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นละครหรือการแสดง (Dramatic) ความคิดทางตรงแตกต่างกัน ทั้งสองอุดมการณ์
นิยมความรุนแรงเพ่ือบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเป้าหมายจะค่อนข้างแตกต่างกัน  เจตนารมย์ของ
สองกลุ่มค่อนข้างเหมือนกัน   ในบางครั้งพวกเสรีนิยมก็กลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ทั้ง 2 มักจะเป็น
มารยาของกันและกัน เช่นพวกหัวขัดขวางความก้าวหน้าในระบอบฟาสซิสต์ หลายคนในยุโรปก็
กลายเป็นพวกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์หัวรุนแรง  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (O'neil, 2010) 
 อุดมการณ์ทั้งซ้ายสุด และขวาสุด แม้จะอยู่ปลายสุดโต่งของแต่ละข้าง แต่หากท าเป็นรูป
วงกลม จะพบว่ามีความใกล้เคียงกัน ดังภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 3 อุดมการณ์ทั้งซ้ายสุด และขวาสุด 
(O'neil, 2010) 
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อุดมการณ์ในกลุ่ม Reactionaries  
 O'neil (2010) จัดอุดมการณ์ขวาสุดเป็นพวกปฏิกิริยา (Reactionaries) หรือพวกคัดค้าน
ความก้าวหน้า ได้แก่ระบอบฟาสซิสต์ (Fascism Regime) เป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดหรืออุดมการณ์
เสรีภาพส่วนบุคคลและปฏิเสธแนวความคิดเรื่องความเท่าเทียม (Equality) ระบอบฟาสซิสต์ตั้งอยู่บน
แนวคิดที่ว่าประชาชนและกลุ่มสามารถแยกเป็นระดับด้วยคุณภาพและความเหนือกว่า กลุ่มและ
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษเป็นผู้มีคุณสมบัติเหนือกว่าบุคคลอ่ืน หลักการจึงเป็นระบบการปกครองโดย
ล าดับชั้น ระหว่างพวกเขาเอง  ขณะที่พวกลิเบอรัล ประชาธิปไตยสังคม (Social Democracy) และ
คอมมิวนิสต์เห็นศักยภาพในทุกคนที่มีมาแต่ก าเนิด แต่ระบอบฟาสซิสม์ไม่คิดเช่นนั้น ค าอุปมา อุปไมย
ของลัทธิหรือระบอบฟาสซิสต์ ถือประหนึ่งว่าสังคมเป็นเพียงองค์ประกอบ  ส่วนร่างกายเป็นลักษณะ
โดดเดี่ยวและรัฐเป็นเช่นกับอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อชีวิตที่แสดงถึงความปรารถนาของชาติ รัฐเป็นอิสระ
และมีพลัง จะต้องอยู่ในฐานะสูงส่งและประชาธิปไตยไม่มีความจ าเป็นที่จะนิยามถึง และเป็นสิ่งที่น่า
ขยะแขยง เช่นกับเสรีภาพและเสมอภาคก็เป็นสิ่งที่น่าปฏิเสธระบอบฟาสซิสม์ไม่อยู่ในโลกปัจจุบัน ถึง
กระนั้นลัทธิหรือระบอบฟาสซิสม์ ก็รู้จักกันดีจากระบบพรรคนาซี (Nazi) (O'neil, 2010) 
 ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะของกลุ่ม Reactionaries  ไว้บ้างแล้ว อุดมการณ์ของกลุ่มนี้มีที่มา 
2 สาย คือ แต่อาจเรียกว่าเป็นระบอบฟาสซิสต์ (Fascism regime) เหมือนกัน ที่มา 2 สาย คือ 
1) สายของเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) (ค.ศ. 1883 - 1945) ชาวอิตาลี และ 2) สายของ 
อด๊อฟ ฮิตเลอร์ (Adolf  Hitler) (ค.ศ.1922 - 1943) ชาวเยอรมนี (Grigsby, 2012) ระบอบฟาสซิสต์ 
เป็นอุดมการณ์ขวาสุดโต่ง (Extreme Right)   
 ฟาสซิสม์เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองของศตวรรษที่ 20 เป็นขบวนการชาตินิยมหัวรุนแรง 
(Radical) ของ Fasci Italiani di Combattimento ถูกจัดองค์กรโดย เบนิโต มุสโสลินี และคณะในปี 
1919  Fascio ในภาษาอิตาลี หมายถึง มัดหรือห่อ (Bundle) หรือสหภาพ (Union) ที่หมายถึงกลุ่ม
การเมืองใหม่มีลักษณะหัวรุนแรง 2 ปีต่อ มามีการตั้งพรรคการเมื่อชื่อ the Partito Nazionale 
Fascista หรือพรรคฟาสซิสต์ (Mary, 2002) 
 ฟาสซิสต์มีลักษณะส าคัญคือการให้เสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคลอยู่ในระดับต่ าใน
การจัดระเบียบเพ่ือผลประโยชน์แห่งรัฐ (state) ให้มีอ านาจสมบูรณ์ (O'neil, 2010) โดยการ  
 1) สนับสนุนให้เป็นรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarian)  ที่ควบคุมบางส่วนและทุกส่วนของ
ชีวิต โดยถือว่ามีความสัมพันธ์กับการเมือง เป็นเสมือนก าหนดขึ้นโดยข้าราชการ (รัฐข้าราชการ)  
(State officials) 
 2) ยืนยันว่ารัฐมีความส าคัญกว่าปัจเจกบุคคล  
 3) ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าสถาบันพลเรือน (Civil institutions) จะมีบทบาทมากในการจ ากัด
อ านาจรัฐและวิพากษ์กฎหมายของรัฐได้   
 4) ยืนยันว่าปัจเจกบุคคลต้องรับรู้เป้าหมายโดยทางจิตวิทยา และถือว่ารัฐต้องมีอ านาจ
เบ็ดเสร็จ (Totalistic state) และปัจเจกบุคคลต้องอุทิศตนเองเพ่ือรับใช้รัฐนั้น   
 5) ปฏิเสธมโนทัศน์ (Concept) ที่เท่าเทียมกัน   
 6) สนับสนุนลัทธิชาตินิยม (Nationalism) และหรือลัทธิชนชาติหรือเหยียดผิว (Racism)  
(Grigsby, 2012) 
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ทฤษฎีหรือลัทธิที่เป็นฐานระบอบฟาสซิสต์ 
 ระบอบฟาสซิสต์ ได้มีการผสมผสานหลายทฤษฎีเข้ามาเป็นหลักการส าคัญของระบอบ เช่น  
 1)  ทฤษฎีหรือลัทธิไร้เหตุผล (Irrationalism) หลักการข้อนี้ให้ความส าคัญกับชาติสังคมนิยม 
(National socialism)   
 2) ทฤษฎีลัทธิดาร์วินด้านสังคม  (Social Darwinism) เป็นทฤษฎีที่ยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตเพราะ
เกี่ยวกับ Species  ผู้ใช้ค าว่า Social Darwinism คือ Herbert Spencer ในหลักการของ Biology       
ซึ่งฟาสซิสต์และพวกชาตินิยมสังคม ได้ประยุกต์แนวคิดนี้ไปใส่ในสปีซี่มนุษย์เพ่ือยืนยันชาติพันธ์และ
เชื้อชาติที่สมบูรณ์  
 3) ทฤษฎีหรือลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องชาติ (nation) และเชื้อชาติ 
(ethnicity) อันเป็นที่มาของชาติสังคมนิยม (National socialism)  
 4) ทฤษฎีหรือลัทธิยกย่องเชิดชูรัฐ (Glorification of the state)  เพราะมุโสลินีถือว่ารัฐ 
(State) คือ ผู้ส่งต่อวัฒนธรรมและวิญญาณของชาติที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  รัฐคือสิ่งสมบูรณ์ 
(Absolute)  รัฐเป็นตัวขับเคลื่อนอ านาจพร้อมประชาชน รัฐจึงต้องเข้มแข็ง ต้องมีอ านาจที่จ าเป็นเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายของรัฐ ประชาชนเป็นเพียงสัญลักษณ์ และรัฐเป็นโครงสร้างที่ส่งผ่านไปถึง
สัญลักษณ์นั้นอย่างรวดเร็ว  
 5)  หลักภาวะผู้น า (The  leadership principle) ซึ่งค าว่า The  leadership principle 
หรือ Fuhrer princilpl ในภาษาเยอรมัน  ส่วนภาษาอิตาเลี่ยน คือ II Duce  หมายถึง ผู้น า (The  
leader) หลักการข้อนี้ สนับสนุนให้ผู้น ามีอ านาจสมบูรณ์ เป็นผู้น าที่มีบารมี (Charismatic leader) 
ค าว่า Charismatic ก็มาจากค าว่า Kharisma ในภาษาเยอรมัน บารมีในทัศนะของฟาสซิสต์ เป็นสิ่งที่
พระเจ้าประทานมาให้ จึงถือว่าพวกตนเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรแล้ว  
 6) ลัทธิเหยียดผิว (Racism) ค านี้ใช้เพ่ืออ้างถึงความเชื่อที่ว่าสังคมชาตินิยม (National 
socialists) และฮิตเลอร์เชื่อว่าเขาเป็นชาติอารยัน นอร์ดิก ขาว (Aryan, Nordic, White) ชนชาติเยอมัน
เป็นชนชาติที่เข้มแข็งที่สุด มีความเป็นอารยัน  มีความเด่นด้านวัฒนธรรม มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดี
ที่สุดของโลกตะวันตก และจะมีวัฒนธรรมที่ดีกว่าในอนาคต เป็นต้น    
 7) ลัทธิคัดค้านคอมมิวนิสต์ (Anticommunism)  (Sargent, 2009)   หลักการนี้ เพราะ
ฟาสซิสต์เป็นลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กับลัทธิหรืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 
 ระบอบฟาสซิสต์ เป็นอุดมการณ์หรือระบอบการเมืองที่ยกย่องสนับสนุนชนชั้นน า (Elite) ที่มี
มโนทัศน์เกี่ยวกับเชื้อชาติ (Nationalism) และการเหยียดผิว (Racism) อย่างรุนแรง พรรคนาซี 
(Nazi) ของฮิตเลอร์ ก็เช่นกัน สนับสนุนเชื้อชาตินิยมและลัทธิเหยียดผิวดังกล่าว จึงก่อให้เกิดประโยชน์
กับชนชั้นน าในเยอรมนี จนส่งผลให้มีการเกลียดกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  และกีดกันชาติพันธุ์อ่ืนออกจากการ
เป็นพลเมืองเยอรมัน (Grigsby, 2012) ตลอดจนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ไปร่วม 6 ล้านคนในยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฝีมือของพรรคนาซีของฮิตเลอร์ (Cheeppensuk, 2014) ทั้งนี้เพราะฮิตเลอร์
ถือตนว่าเป็นชนชั้นน า (Elite) มีความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติ และกล่าวหาชาวยิว (อิสราเอล) ว่าเป็นคนมี
คุณภาพต่ ากว่าตน (Inferior) (Grigsby, 2012) กล่าวได้ว่า แม้ฮิตเลอร์และพรรคนาซี จะถูกห้ามจัดตั้ง
พรรคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในประเทศอิตาลีและเยอรมนี (Grigsby, 2012) แต่อุดมการณ์แบบ
ฟาสซิสต์หรือ Reactionaries ยังคงอยู่ และมีการสืบสานอุดมการณ์ดังกล่าวต่อมา และเกิดเป็น

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82+Skin+Cheeppensuk&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil3ajW5prjAhXEQI8KHX4EBXgQBQgrKAA
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ฟาสซิสต์ใหม่ (Neo-fascists) จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองทั้งในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นตัวแทน
ทางชนชาติ ทั้งพรรค National Front ในฝรั่งเศส พรรค Republikaner Party และพรรค National 
Democratic ในเยอรมัน พรรค Freedom ในออสเตรีย (Austria) (FPO) และพรรค National Party  
ในอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ (Great Britain)  เป็นต้น (Grigsby, 2012)   
 กล่าวได้ว่า อุดมการณ์ฟาสซิสต์ เป็นอุดมการณ์แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิเสธ
เสรีนิยม (Liberals)  อนุรักษ์นิยม (Conservative) และสังคมนิยม (Socialism) ฟาสซิสต์จัดวาง
อุดมการณ์ของตัวเองในฐานะเป็นตัวแทน (Alliance) ของกลุ่มคนชั้นสูงหรือชนชั้นน า (Elite) ต่อ
สังคมใหม่ และเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ก่อนหน้านี้ (เสรีนิยม อนุรักษ์นิยมและ
สังคมนิยม) ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ (Grigsby, 2012) 
 อุดมการณ์ฟาสซิสต์ จึงจัดเป็นประเภทขวาสุดโต่งหรือสุดขอบ (Extreme right or far-right) 
เพราะท าการขัดขวาง คัดค้านกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มตนเองอย่างสุดก าลัง เช่น
กรณีฆ่าชาวยิว  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งใช้วิธีอันพิสดาร เช่นการให้รมแก๊สพิษ จนมีการเรียก
ขานว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการก าจัดชาติพันธุ์ (Ethnic cleansing) 
 ฟาสซิสต์ (Fascism)  เป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดหรืออุดมการณ์เสรีภาพส่วนบุคคลและปฏิเสธ
ความคิดเรื่องความเท่าเทียม (Equality) ฟาสซิสต์ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าประชาชนและกลุ่มสามารถ
แยกเป็นระดับด้อยคุณภาพและความเหนือกว่า กลุ่มและบุคคลพิเศษเป็นผู้มีคุณสมบัติเหนือกว่า
บุคคลอ่ืน หลักการจึงเป็นระบบการปกครองโดยล าดับชั้น ระหว่างพวกเขา ขณะที่พวกลิเบอรัล  
สังคมนิยม (Social Democracy) และคอมมิวนิสต์เห็นศักยภาพในทุกคนที่มีมาแต่ก าเนิดฟาสซิสต์ไม่
คิดเช่นนั้น ค าอุปมา อุปไมยของลัทธิฟาสซิสต์ ถือเป็นหนึ่งของสังคมว่าเป็นเพียงองค์ประกอบ  ส่วน
ร่างกายเป็นลักษณะโดดเดี่ยวและรัฐเป็นเช่นกับอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อชีวิตที่แสดงถึงความปรารถนาของ
ชาติ รัฐเป็นอิสระและมีพลัง จะต้องอยู่ในฐานะสูงส่ง  และประชาธิปไตยไม่มีความจ าเป็นที่จะนิยาม
ถึงเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง เช่นกับเสรีภาพและเสมอภาคก็เป็นสิ่งที่น่าปฏิเสธ ระบอบฟาสซิสม์ไม่อยู่ใน
โลกปัจจุบัน ถึงกระนั้นลัทธิฟาสซิสต์ ก็รู้จักกันดีจากระบบนาซี (Nazi) (O'neil, 2010) 
 
อุดมการณ์ทีป่รากฏในสังคมการเมืองไทย 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อ พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองก็ขัดแย้งกันเรื่อยมา การปฏิวัติ รัฐประหารของ
กลุ่มทหารกับกลุ่มการเมือง (นักการเมือง) ก็ด าเนินมาตามล าดับ 
 โดยเริ่มจากการยึดอ านาจของคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 การต่อสู้แย่งชิง
อ านาจกันเองภายในคณะราษฎร การรัฐประหาร พ.ศ. 2476 โดยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
และคณะกบฏบวรเดช ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2476 (Nakata, 2012)   
 กล่าวได้ว่า ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยมีทั้งขัดแย้งในระดับเล็ก ๆ คือ
ปฏิวัติยึดอ านาจ ฝ่ายคุมอ านาจก็จบไป โดยไม่มีความสูญเสียชีวิตผู้คนมากมาย แต่บางครั้งก็เกิดความ
เสียหาย เช่นเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก (7 สิงหาคม พ.ศ. 2508)  ในสมัยนั้นความขัดแย้งถูกเรียกว่า
ฝ่ายซ้าย (อุดมการณ์คอมมิวนิสต์) ฝ่ายขวา (อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม) (Baker &  Pongpaijit, 2014)  
แต่ในภาพรวมใหญ่ การต่อสู้ครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์เสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม  ซึ่งฝ่าย
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อนุรักษ์นิยม สามารถยึดกุมอ านาจทางการเมืองได้มากกว่า มีความได้เปรียบทางการเมืองและ
การทหารการกวาดล้าง เข่นฆ่า นิสิต นักศึกษาประชาชนในแต่ละครั้ง เช่นเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 
(14 ตุลาคม พ.ศ. 2516)  เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  (พฤษภาคม พ.ศ. 
2535) พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เหตุการณ์นองเลือดที่ราชประสงค์ และวัดปทุมวนาราม 99 ศพ (Baker &  
Pongpaijit, 2014) เป็นต้น ล้วนเกิดเพราะอุดมการณ์ 2 ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กัน  
 การท ารัฐประหาร (ยึดอ านาจรัฐบาล) ทุกครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและ
อิสระภาพของบุคคลเป็นจ านวนมาก ดังเช่นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  เป็นต้นมา แม้จะถือ
เป็นยุคที่อุดมการณ์สังคมนิยมเฟ่ืองฟู (Yimprasert, 2008) ความขัดแย้งทางการเมืองหรือการท า
รัฐประหารทุกครั้ง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างอุดมการณ์
เสรีนิยม และอนุรักษ์นิยม แต่อุดมการณ์ที่มีพลังมากคืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยม ซึ่งมีการผสมผสานเอา
อุดมการณ์ขวาสุด เช่นฟาสซิสต์ เข้ามาด้วย เช่นเหตุการณ์ปลายปี  2517 มีการจัดตั้งพวกขวาจัด ฝ่าย
ทหาร เพ่ือล้มล้างฝ่ายซ้ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซาก หรือการสร้างวาทกรรมว่า ฆ่า
คอมมิวนิสต์ไม่บาปของพระกิตติวุฑโฒ แห่งจิตภาวันวิทยาลัย บางละมุง จังหวัดชลบุรี (Baker &  
Pongpaijit, 2014) หรือการรณรงค์ของพรรคชาติไทยในการเลือกตั้งเดือนเมษายน พ.ศ.2519 ภายใต้
ค าขวัญ ขวาพิฆาตซ้าย ท าให้มีคนตายในวันเลือกตั้ง  30 คน  ส านักงานพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายถูก  
ปาระเบิด ถูกเผา เป็นต้น (Baker & Pongpaijit, 2014) ค าว่าขวาพิฆาตซ้ายหมายถึงอุดมการณ์
อนุรักษ์นิยม เข่นฆ่าฝ่ายซ้ายคืออุดมการณ์เสรีนิยมหรือคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้นิสิต นักศึกษา ประชาชน
จ านวนมากถูกฆ่า  

การต่อสู้ทางอุดมการณ์การเมืองช่วง  14- 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516  จบลงในเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  เป็นการต่อสู้ในอุดมการณ์แบบขวาพิฆาตซ้าย (Bamrungsuk, 2009) ในสอง
เหตุการณ์ ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ส่งผลให้นิสิต นักศึกษาประชาชนจ านวนมากถูกฆ่าตาย 
บางส่วนรอดหนีเข้าป่าในแถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก เป็นต้น เหตุการณ์ครั้งนั้น เรียกว่า  
วันมหาวิปโยค ส่วนเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และฆ่า
นิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมเรียกร้องในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากเช่นกัน ทั้ง 2 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองแบบขวาพิฆาตซ้าย ซึ่งจัดเข้าในฝ่าย
อุดมการณ์ขวาสุดโต่ง หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยา (Reactionaries) หรือหัวคัดค้านความก้าวหน้า 
เหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้ ศ.ดร.ป๋วย อ้ึงภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องลาออกจาก
ต าแหน่งและลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศ จนกระท่ังสิ้นชีวิตที่ต่างประเทศ 

หลังจากเหตุการณ์ 2 ครั้งใหญ่นั้น มีความขัดแย้งเรื่อยมา จนกระทั่งมีการท ารัฐประหาร
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันเสาร์ที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 น าโดยพลเอกสุนทร คง
สมพงษ์ ในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เข้ายึดอ านาจและแต่งตั้งให้นาย
อานันท์ ปันยารชุน เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐประหาร และมีความพยายามเพ่ือ
ผลักดันให้พลเอก สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้นเข้า
มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้งใหม่ เพ่ือสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร โดยมี
พรรคการเมืองที่สนับสนุนและถูกเรียกว่าพรรคมาร คือพรรคที่สนับสนุนพลเอกสุจินดา คราประยูร 
ประกอบด้วยพรรคการเมือง 5 พรรค ได้แก่พรรคสามัคคีธรรม มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 79 คน (79 
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เสียง) พรรคชาติไทย (74 เสียง)  พรรคกิจสังคม (31 เสียง) พรรคประชากรไทย (7 เสียง) พรรค
ราษฎร (4 เสียง) ส่วนพรรคเทพ ประกอบด้วย 4 พรรคการเมืองคือ พรรคความหวังใหม่  มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 72  คน (72เสียง) พรรคประชาธิปัตย์  ( 44 เสียง) พรรคพลังธรรม (41 
เสียง)  พรรคเอกภาพ  (6 เสียง) ไม่สนับสนุนการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้ง และเคยประกาศต่อสาธารณะมาตลอดว่าจะไม่รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่พลเอก สุจินดา 
คราประยูร ดึงดันเป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีการชุมนุมประท้วงของประชาชนทั่วไปจนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์นองเลือดหรือพฤษภาทมิฬ ระหว่างวันที่ 17 - 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2535  จนกระทั่ง
นายกรัฐมนตรี จ าต้องลาออก 
 ความขัดแย้งทางการเมืองไทยดูเหมือนจะหมดสิ้นไป แต่หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 เกิดกลุ่มขวาใหม่ โดยการสร้างอุดมการณ์ต่อต้านการเมือง ( Ideology of  Anti-politics) 
ต่อต้านนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว คอรัปชั่น  ไร้ประสิทธิภาพ ไร้
ความรู้ในการบริหารประเทศ และจะน าประเทศไปสู่การล่มสลาย กลุ่มขวาใหม่นี้ อิงแอบอยู่กับ
ชาตินิยม จารีตนิยม  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์แบบขวาสุดโต่ง ปรากฏการณ์เช่นนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็น
อุดมการณ์แบบขวาอ านาจนิยม  ซึ่งใช้กลไกส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ขยายบทบาทางการเมืองของสถาบัน
ตุลากร หรือที่เรียกว่าตุลาการภิวัตน์  ใช้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และ
การขยายบทบาททางการเมืองของสถาบันทหาร (Bamrungsuk, 2009) 
 ขวาจารีตนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยม  มีการผสมผสานด้วยชาตินิยม
และทหารนิยม (Bamrungsuk, 2009) กล่าวได้ว่าแนวคิดชาตินิยม (Nationalism)  ขวานิยม  
ชาตินิยม จารีตนิยมและอิงแอบกับสถาบันทหาร สะท้อนและสอดคล้องกับแนวคิดของฟาสซิสต์ 
(Fascism) และนีโอฟาสซิสต์ (Neo-fascism) ทั้งกรณีการฆ่าชาวยิว  การเข่นฆ่าคนผิวด าและผิวขาว
ที่สนับสนุนคนผิวด าของอเมริกาในอดีต สอดคล้องกับเหตุการณ์ในไทยตั้งแต่สมัย 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 สมัย 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในการมองคนไทยที่มาจากภูมิภาคอ่ืนว่าเป็นคอมมิวนิสต์  ฝักใฝ่
คอมมิวนิสต์ เป็นคนญวนที่แฝงตัวเข้ามาปลุกระดมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือบ่อนท าลาย
ประเทศชาติ เป็นต้น 
 Bamrungsuk (2012) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ระบอบการปกครองของไทยเป็นระบอบการ
ปกครองแบบพันธุ์ทาง (hybrid regime) หรือการเมืองลูกผสม (hybrid politics) ส าหรับชนชั้นน า 
ผู้น าทหาร และกลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยอย่างมาก เช่นกรณีรัฐประหารเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 แล้ว 
เปิดเผยโฉมพลังของการขับเคลื่อนของปีกขวาในการเมืองไทย ค าว่าปีกขวาในที่นี้ หมายถึงอุดมการณ์
อนุรักษ์นิยม  ซึ่งนอกจากมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย องค์การพิทักษ์สยาม ปัจจุบันก็
จะเห็นถึงกลุ่มขวาต่าง ๆ ที่เข้าไปร่วมในการเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย ได้แก่  
 1) กลุ่มทหาร ผู้น าทหารส่วนใหญ่มีแนวคิดทางการเมืองในแบบอนุรักษ์นิยม   
 2) กลุ่มชนชั้นสูง เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม   
 3) กลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งชนชั้นกลางในสังคมไทยเติบใหญ่ขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม   
 4) กลุ่มปัญญาชน ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะรวบเอากลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) (กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน) 
เพราะคนกลุ่มนี้มีอุดมการณ์แบบต่อต้านการเมือง (anti-politics) ที่ไม่ชอบการเมืองแบบเลือกตั้ง 
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เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของการโกง ไม่ชอบนักการเมืองเพราะมองเห็นแต่เรื่องของการทุจริต ซื้อเสียง
ในการเลือกตั้ง และมักจะชอบผู้บริหารประเทศที่เป็นแบบคนกลาง โดยมองว่าคนกลางเป็นทางเลือก
ที่ดีที่สุด เพราะไม่ใช่ตัวแทนจากพรรคการเมือง   
 5) กลุ่มข้าราชการ โดยเฉพาะในข้าราชการระดับสูงมักจะมีทัศนะการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม 
กลุ่มข้าราชการเหล่านี้รวมถึงตุลาการ ที่เรียกกันในยุคนั้นว่า ตุลาการภิวัตน์    
 6) กลุ่มนักธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนหลักในทางการเงินให้แก่การเคลื่อนไหวของกลุ่มปีก
ขวาในการชุมนุม   
 7) กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หมายถึงกลุ่มอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ
บรรดา สหายเก่าก็เป็นองคป์ระกอบอย่างส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของการเมืองปีกขวา  
 8) กลุ่มศาสนา เช่น กลุ่มสันติอโศก ซึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย   
 9) กลุ่มวุฒิสมาชิก ซึ่งหลังจากการรัฐประหารและมีการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 มีกลุ่มวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม 40 ส.ว. ซึ่งเป็นตัวแบบของ
พลังอนุรักษนิยม และ  
 10) พรรคการเมือง พลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองปีกขวาจะขยายฐานมวลชนไม่ได้
หากปราศจากการสนับสนุนของพรรคการเมืองปีกขวา (Bamrungsuk, 2012)   
 กล่าวโดยสรุป การเมืองไทยมีแนวคิดและอุดมการณ์ค่อนมาทางฟาสซิสต์ หรือพวกปฏิกิริยา 
(Reactionaries)  ที่พยายามขัดขวางความก้าวหน้าของฝ่ายลิเบอรัล (Liberal) อย่างสุดก าลังในการที่
จะอนุรักษ์สภาพเดิมทางการเมืองไว้ให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องเข่นฆ่าฝ่ายตรงข้ามมากเท่าไรก็ ตาม  
ในอดีตยังไม่พบว่าฝ่ายลิเบอรัลเป็นฝ่ายเข่นฆ่าฝ่ายขวา เช่นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายปฏิกิริยา
(Reactionaries) ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายปฏิกิริยา (Reactionaries) เองกลับเป็นฝ่ายเข่นฆ่าเสีย
มากกว่า เช่นในการเมืองไทยบางคราวมีการประกาศว่าฆ่าคนสัก 5 หมื่นเพ่ือให้ประเทศชาติอยู่รอด  
การฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป (ฆ่าอุดมการณ์ซ้าย)เป็นต้น หรือกล่าวหาฝ่ายลิเบอรัล (ฝ่ายซ้าย)ว่าเป็นพวก
เผาบ้าน เผาเมือง ดังกรณีสลายการชุมนุมทางการเมืองที่ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2553 เป็นต้น แนวคิดหรืออุดมการณ์เช่นนี้ล้วนอิงอยู่กับทฤษฎีชาตินิยม (Nationalism) และเหยียด
ผิว (Racism) ของอุดมการณ์ฟาสซิสต์ (Fascism) 
 การท ารัฐประหาร 2 ครั้งหลัง คือยุคของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ซึ่งยึดอ านาจการปกครอง
จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในชื่อคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) และแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
เป็นนายกรัฐมนตรี และครั้งล่าสุดรัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) น าโดย พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ และขึ้นมาด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง จากวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) รัฐบาลประวิงเวลาคืนอ านาจให้กับประชาชน โดย
เลื่อนการเลือกตั้งถึง 5 ครั้ง  ดังนี้  
 เลื่อนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 พลเอกประยุทธ์ แถลงข่าวร่วมหลังการหารือกัน
ระหว่างนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่าไทยจะมีการ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

246 

เลือกตั้งในปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559  โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ น าทีมกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ จัดท าร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณาแต่แล้วเมื่อวันที่ 
6 กันยายน พ.ศ. 2558 สปช. มีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ด้วยมติ 135 ต่อ 105  
งดออกเสียง 7 จึงท าให้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จ 
 เลื่อนครั้งที่ 2  โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวกับนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่าง
การประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กันยายน ถึง 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกลางปี 2560 ในเวลานั้นนายมีชั ย  
ฤชุพันธุ์ รับหน้าที่น าทีมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เริ่มประชุมนัดแรก 6 ตุลาคม 2558 จัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ประชาชนลงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ มี
ชัยก าหนดไว้ในมาตรา 267 ว่า กรธ. จะต้องร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 
8 เดือน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เป็นที่มาของสูตรโรดแมปเลือกตั้ง 6+4 และ 8+5 คือร่าง
รัฐธรรมนูญ 6 เดือน ท าประชามติ 4 เดือน จากนั้นร่างกฎหมายลูก 8 เดือน และอีก 5 เดือนส าหรับ
จัดการเลือกตั้ง หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาล คาดการณ์ว่า
การเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2560 แต่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 เลื่อนครั้งที่ 3 จากปลายปี 2560 สู่ปลายปี 2561 การเลือกตั้งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
ในช่วงปลายปี 2560 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2560  
ดังนั้นกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 8 เดือนจึงเพ่ิงเริ่มนับ
หนึ่งได้ ตามโรดแมปนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะผ่านร่างกฎหมายลูกครบ 10 ฉบับภายในเดือน
มกราคม 2561 และการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี 2561 ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 เลื่อนครั้งที่ 4 จากพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรดแมปการเลือกตั้งของ คสช. ที่ชัดเจนที่สุด
ปรากฏขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 
คสช. ประกาศกลางท าเนียบรัฐบาลว่าในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2561 จะประกาศวันเลือกตั้ง เดือน
พฤศจิกายน 2561 จะให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป โรดแมปนี้สอดรับกับกระบวนการจัดท ากฎหมาย
ลูกทั้ง 10 ฉบับ และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่สุด ส าหรับการประกาศวันเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้น
หลังจากพลเอกประยุทธ์ บินไปเยือนท าเนียบขาวเพ่ือพบกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
 การเลื่อนเลือกตั้งยังมีต่อเป็นระยะ ๆ โดยมีกระแสข่าวว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจลงมติ
คว่ าร่างกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่ง และเป็นจริงดังข่าวลือ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีมติเสียงข้างมากให้ปรับแก้ในมาตรา 2 เกี่ยวกับ
การก าหนดวันบังคับใช้กฎหมายให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน 
 ขณะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบกับ
กรรมาธิการเสียงข้างมากในการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ออกไปอีก 90 วัน เพ่ือให้
ทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น โรดแมปการ
เลือกตั้งจึงต้องเลื่อนจากก าหนดการเดิมอีกครั้ง มากที่สุดคือ 3 เดือน จากเดือนพฤศจิกายน 2561 
เป็นวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 (Songsakul, 2019)  

เลื่อนครั้งที่ 5 จากวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 บางกระแสกล่าวว่าเพราะสาเหตุ 
1) กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทัน 2) พรรคหน้าใหม่ใกล้ชิดรัฐบาล ขัดข้องทางการดูด ไม่พร้อม  3) ยัง

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4+%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5+songsakul&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWh4rr6prjAhUIPo8KHYNvDeoQBQgrKAA
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ไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง (https://voicetv.co.th/read/Z14WBSH2s)  ล่าสุดได้มีพระราช
กฤษฎีกาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 (Ratchakitcha, 2019)  กล่าวได้ว่าการเลื่อนเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่า คือการ
ประวิงเวลาเพื่อการอยู่ในอ านาจต่อของกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม 
 ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองแบบฟาสซิสต์ ดูเสมือนว่าสูญหายไป แต่ในความ
เป็นจริงยังคงด ารงอยู่ในสังคมไทยเพราะแนวคิดเรื่องชาตินิยม (Nationalism) และเหยียดผิว 
(Racism) ยังคงด ารงอยู่ เช่นกรณี กล่าวอ้างหรือแบ่งแยกภูมิภาค (ภาคเหนือ อีสาน) ยกเรื่องเสื้อ
เหลือง เสื้อแดง เสื้อหลากสี เสื้อสีฟ้า  เรื่องความจงรักภักดี หรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน เป็นต้น 
ขึ้นมากล่าวหา กล่าวอ้างให้พวกตนเองได้ประโยชน์ ฝ่ายตรงข้ามเสียประโยชน์ ก็ยังคงมีพลังอยู่   
ดังเช่น Sargent (2009) กล่าวว่าในความเป็นจริง ขบวนการที่น าเสนออุดมการณ์ฟาสซิสต์ และชาติ
สังคมนิยม (National socialism) ยังคงมีอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา  หาก
เป็นเช่นนั้น ประเทศไทยก็คงผนวกรวมเข้าด้วย เพราะประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นเสรีนิยม ยังมีอุดมการณ์ฟาสซิสต์และชาติสังคมนิยมปะปนอยู่  ประเทศไทยที่คนในชาติและ
ต่างชาติก็ยอมรับว่ามีการปกครองผ่านอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงอุดมการณ์
ฟาสซิสต์ ไม่พ้น 
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chabap phok pha ̄ [International Relation: A very short Introduction]. Krung 
The ̄p...: samnakphim Openworlds.  

Grigsby, E. (2012). Analyzing Political: An Introduction to Political Science. Fifth 
Edition, United States of America. University of New Mexico.  

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82+Skin+Cheeppensuk&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil3ajW5prjAhXEQI8KHX4EBXgQBQgrKAA


Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

248 

Mary, H. and Kogan, M. (2002). Encyclopedia of government and politics. Volume 
1. London, New Fetter Lane. 

O'neil, P.H. (2010). Essentials of Comparative Politics. third Edition. New York  
London. W. W. Norton & Company, Inc. 

Kaewthep, K. & Hinwiman, S. (2010). sa ̄i tha ̄n hæ ̄ng nak khit thritsadi ̄ se ̄tthasa ̄t 
ka ̄nmư ̄ang kap sư ̄sa ̄n sưksa ̄ [Stream of Thinkers, Political Economy Theory 
and Communication Education]. Bangkok: Parbpim.  

Kaewthep, K. (2014). ʻudom ka ̄n læ konkai tha ̄ng ʻudom ka ̄n kho ̜̄ng rat [Ideology 
and Ideological State Apparatuses]. Bangkok: Ruenkaew Printing.  

Nakata, T. (2012). ka ̄nmư ̄ang Thai rabop thi ̄ mai mi ̄ su ̄t samretru ̄p nai ka ̄n kæ ̄ 
panha ̄ [Thai Politics Systems that do not have a Ready-Made Formula for 
Solving Problems]. Bangkok: Panyachon. 

Ratchakitcha. (2019). Retrieved from 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF//A//T%0001.PDF.  

Sargent,T.L. (2009). Contempory Political Ideologies: A Comparative  Analysis, 
Fourteenth Edition, Canada. Webcom. 

Sereera, S., Luksitanon, P. & Hiranyakiti, S. (1995). sap ka ̄nbo ̜̄riha ̄n Management/ 
Administration [Vocabulary in Management/Administration]. Bangkok: Visit 
Pattana Co., Ltd. 

Songsakul, P. (2019) 4 pi ̄ คสช. lư ̄an lư ̄aktang khrang c ̌ha ̄k pla ̄i pi ̄ su ̄ Kumpha ̄phan 
[4 years Election Postponed 4 times from the end of 2015 to February 2019]. 
Retrieved from https://thestandard.co/-years-election-postponed-4-times.  

Vincent, A. (1995). Modern Political Ideology.Second Edition, Blackwell 
Publishing.United Kingdom. 

Wantana, S. (2001). ʻudomka ̄n tha ̄ngka ̄n mư ̄angra samai [The Contemporary 
Political Ideologies]. Bangkok:  Master's Program Political Science, Department 
of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, 
Kasetsart University.  

Yimprasert, S. (2008). sa ̄i tha ̄n prawattisa ̄t pracha ̄thipatai Thai [Stream of Thai 
democratic history]. Bangkok: P Press Co Ltd.  

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.html
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0+Somkiet+wantana&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwipzra94prjAhVLwI8KHVgfBf8QBQgrKAA


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  



 
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อพิจารณาน าลง วารสารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) 

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

  
         อาจารย์                      นักศึกษา 

หลักสตูร..............................................................................................สาขา............................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี...................หมู่ที่...............ซอย..................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย์......................................................
โทรศัพท์.........................................................................E-mail.................................................................................................................................. 

ชื่อเร่ืองบทความภาษาไทย 

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

ชื่อเร่ืองบทความภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

มีความประสงค์ขอส่ง 

        บทความวิจัย           บทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบทความดังกล่าวนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ายังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของวารสารอื่น ในระหว่างการรอตีพิมพ์ หากข้าพเจ้าขอเพิกถอนบทความ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น 

 
 ในการนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดพิมพ์ ตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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   ชื่อเร่ือง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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บทความวชิาการมีหัวข้อตามที่ก าหนด ดงันี้ 
   ชื่อเร่ือง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ชื่อ/ที่อยู่ผู้เขียน  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทคัดย่อ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ค าส าคัญ  ภาษาไทย 
   บทน า 
   เนื้อหา 
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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: Ko ̜̄rani ̄ sưksa ̄ phlēng samainiyom 
[Adorno and cultural industry: The case study of 
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo na ̄ læ ̄ 
lang watthanatham po ̜̄p [The review of popular 
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House. 
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วารสาร (Journal Article) 
รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (2015). 
Samatcha ̄ sukkhaphāp hæ ̄ng cha ̄t : khā ( mai ) 
khlư ̄an samkhan kwā kha ̄ khưn [National health 
assembly:One (not) important than moving up]. In 
Nga ̄n prachum wicha ̄ka ̄n rư ̄ang padiru ̄p rabop 
sukkhapha ̄p læ chi ̄wit padiru ̄p 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 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 
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0.6 น้ิว 
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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)................................................................................................ 

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

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 
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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 


