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วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

  4. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับ
ผู้นิพนธ์ 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2) เพื่อศึกษารูปแบบทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพ านักในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 200 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบลูกโซ่ สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและนักวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว 10 คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

1) องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มาเป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านความดึงดูดใจและด้านกิจกรรม ตามล าดับ 2) รูปแบบ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่ องเที่ยวชาวยุโรปที่ เหมาะสมกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ ทางจังหวัดควรมีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ และควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการฝึกภาษาอังกฤษให้กับชุมชน เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 3) แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถสรุป
ออกมาได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาด้านมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐาน
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สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) แนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) แนวทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 4) แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่ อ
มุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 
ค าส าคญั 
 องค์ประกอบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

ABSTRACT 
This research aims to study; 1) the health tourism component of European 

tourists in Prachuap Khiri Khan province, 2) to study the patterns of health tourism 
development of European tourists which suitable for Prachuap Khiri Khan province,  
3) to study the guidelines of health tourism development of European tourist in 
Prachuap Khiri Khan province. The research method used in this study was a qualitative 
research method integrating with a quantitative method for obtaining complete data. 
And the questionnaire was complete by 200 samplings of European tourists who visit 
Prachuap Khiri Khan province with the snowball sampling methods, the statistical 
analysis methods are frequency, percentage, mean, standard deviation. The semi-
structured interview was for 10 samplings from government, private organization, 
community and academic people in tourism field.  

The results found that; 1) The health tourism component of European tourists 
in Prachuap Khiri Khan province the accessibility is at the high level, amenities, ancillary 
service, accommodation, attraction and activities, respectively. 2) The pattern of health 
tourism development of European tourists that suitable for Prachuap Khiri Khan 
province are;  should have a campaign on the conservation of natural resources more 
than it used to be and should support more community participation, including 
practicing English for the community to support European tourists who are likely to 
increase in the future. 3) The guidelines of health tourism development of European 
tourist in Prachuap Khiri Khan province can be summarized in 4 ways as follows: 
 1) Guidelines for international standardization development  to raise the standard of 
health tourism products and services to be international to support European tourists 
traveling to the area in Prachuap Khiri Khan province. 2) Innovation development 
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guidelines to create awareness about health tourism products and services to support 
European tourists when they travel to Prachuap Khiri Khan province. 3) Guidelines for 
developing the identity of local wisdom to promote local wisdom when European 
tourists travel to Prachuap Khiri Khan province, and 4) Guidelines for the involvement 
development should focus on cooperation from all sectors to jointly develop health 
tourism products and services for European tourists. 
 
Keywords 
 Tourism Components, Health Tourism 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเดินทางท่องเที่ยวนับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมมากส าหรับคนทั้งโลก 
เนื่องด้วยวิถีการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด เร่งรีบและการแข่งขันสูง ผู้คน
จึงเลือกการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายสมองเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยการเดินทางท่องเที่ยว  
ในสถานที่ที่ตนเองไม่เคยไปหรือเคยไปแล้วติดใจในสถานที่นั้น  ๆ การท่องเที่ยวได้มีการพัฒนารูป
แบบอย่างหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก าลังได้รับความนิ ยมจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หันมาใส่ใจในสุขภาพและตอบรับกระแสของกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสปา การเสริมความงาม นวดแผนไทย หรือแม้แต่กิจกรรมอาบน้ าแร่แช่น้ าพุร้อน
เพื่อสุขภาพ ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยบางแห่งมีแหล่งน้ าแร่และมีการบ าบัดรักษาเชิงสุขภาพ
อย่างแพร่หลายให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพติด 1 ใน 5  ของโลก (Tourism Authority of Thailand, 2013) 

Tourism Authority of Thailand (2008) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่าเป็น
การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) นับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) และเป็นจุดขายส าคัญของการท่องเที่ยว
พ านักระยะยาว (Long Stay Tourism) ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมา
ท่องเที่ยวระยะยาวเป็นจ านวนมาก อันจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย เนื่องจากประเทศไทยมีจุดขายบริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสูง มีบุคลากรที่มีคุณภาพและ
มีค่าใช้จ่ายถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย อาหาร และการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver Age ที่เน้นความสุขที่คุ้มที่สุด คือ การ Fulfill ชีวิต เน้นความคุ้มค่า 
แสวงหาความสุขหลังจากการท างานหนัก และมีความรู้สึกว่าการท่องเที่ยวคือการให้รางวัลกับชีวิต  
ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการบริการเชิงสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวที่
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ต้องการความสุขทางกายและทางใจหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างหาดทราย 
ชายทะเลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริง (TAT Prachuap, 2015) 

เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กันมาก จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่มาจากหลากหลายประเทศและเป็นกลุ่มที่ต้องการแสวงหาความแปลกใหม่
และการพักผ่อนที่มีผลดีต่อสุขภาพ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้รวมถึงการได้
รับรู้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยและน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และท าให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้มากขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   

2.  เพื่อศึกษารูปแบบทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่
เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปที่เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
ขอบเขตในการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพ านัก และ

ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
งานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเที่ยว (6A) ของ Pike (2008) และทฤษฎีการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ Shirley (1993) มาสร้างตัวแปร ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  2.1 องค์ประกอบการท่องเที่ยว 6A ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ การคมนาคมขนส่งและ
การเข้าถึงการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พัก กิจกรรม และการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
 2.2 รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี การลดการบริโภคที่เกินความ
จ าเป็นและการลดของเสีย การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ การ

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 

องค์ประกอบการทอ่งเที่ยว 6A 
1. 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
2. 2. การคมนาคมขนส่งและการเข้าถึง 

การท่องเที่ยว (Accessibility) 
3. 3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
4. 4. ที่พัก (Accommociation) 
5. 5. กิจกรรม (Activities) 
6. 6. การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 

(Ancillary Service) 

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ใน
จังหวัดประจวบคิรขีันธ ์

1. การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 
2. การลดการบริโภคที่เกินที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสีย 

3. การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว 

5. การท่องเที่ยวที่รับรองกิจกรรมในท้องถิ่น 

6. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

7. การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชน ท้องถิ่น 
องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

8. เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) 

9. ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้กับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพ
ต่อธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

10. การวิจัยและติดตามผล 

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
ในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์  
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ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมในท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบัน
ที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมบุคลากร ข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้กับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้า งความเข้าใจ 
ในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการวิจัยและติดตามผล  

3. ขอบเขตด้านพื้นที ่
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคืออ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี

และอ าเภอสามร้อยยอด 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตั้งแต่เดือน

เมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เดินทางมาพ านักในพื้นที่อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรีและอ าเภอ  
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน โดยการอ้างอิง
สูตรของหลักการวิจัยเบื้องต้น (Srisa-ard, 2017) เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัย
ใช้ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินมาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเดือนเมษายน  
ปี 2560 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports, 2017) การสุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยการเดินเข้าหา
นักท่องเที่ยว แนะน าตนเอง ท าการเก็บแบบสอบถาม และขอการแนะน าหรือสอบถามข้อมูลกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่จะแนะน าต่อไป เพื่อเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ และกลุ่มตัวอย่าง
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งโดยปกติจะใช้ 30 ตัวอย่าง แต่ในกรณีตัวอย่างหา
ยากหรือมีจ านวนน้อย สามารถใช้น้อยกว่า 15 ตัวอย่างแต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอย่าง (McMillan & 
Schumacher, 1997) อย่างไรก็ตามจะเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนอิ่มตัว โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จากตัวแทนของทุกภาคส่วนทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการในพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักนายกเทศมนตรี และต ารวจท่องเที่ยว เอกชน ได้แก่ โรงแรมและ
โรงพยาบาล ชุมชน ได้แก่ ตัวแทนท่องเที่ยวชุมชน มัคคุเทศก์ และร้านอาหาร และภาควิชาการด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การสุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย 
ใชว้ิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ  
ซึ่งค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.944 ข้อมูลด้านองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6A ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
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รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
การพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน

มิถุนายน ปี 2561 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีขั้นตอนในการด าเนินการ คือ  
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ให้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 20 ชุด 
เมื่อได้รับข้อมูลครบตามจ านวน 200 คน น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป และการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) คือ การถามค าถามตามประเด็นที่ตั้งไว้และเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็น เนื่องจากเป็นค าถามแบบปลายเปิด  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่  

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6A โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และรูปแบบการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จัดความส าคัญ จัดกลุ่ม
เนื้อหา รวมถึงการวิเคราะห์จ าแนกและสรุปประเด็นส าคัญ เพื่อให้ออกมาเป็นโมเดลแนวทาง  
การพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
ผลการวิจัย 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 75,000-84,999 บาท สถานภาพโสด มาจากประเทศอังกฤษ ด้วยวีซ่า
นักท่องเที่ยว 

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4.14 มาเป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.04 ด้านการให้บริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว 4.01 ด้านที่พัก 3.98 ด้านความดึงดูดใจ 3.96 และด้านกิจกรรม 3.94 ตามล าดับ 

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง 10 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประเด็นการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดีได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังขาด

การร่วมมือของทุกภาคส่วนในเรื่องนี้ ภาครัฐควรจัดการรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อการติดตามและ
ควบคุม และควรมีการจัดการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและทราบถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เพื่อน ามาใช้หรือปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด  
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2. ประเด็นการลดการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสียได้ดังนี้คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ควรมีการรณรงค์ให้มากกว่านี้ ควรให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่อง  3R ซึ่งได้แก่ 
Reduced Reused และ Recycled ให้หน่วยงานหรือชุมชนของตนเองเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก 

3. ประเด็นการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้ คือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มมีการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ มีการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่ดี จึงนับเป็น
จุดเด่นที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้มากขึ้น 

4. ประเด็นการประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการ
ประสานกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเห็นได้ชัด และมีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเป็น
ตัวกลางเพื่อประสานระหว่างภาครัฐและชุมชน  

5. ประเด็นการท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมในท้องถิ่นได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรมี
กิจกรรมในท้องถิ่นที่เด่นชัดกว่านี้ ไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน 

6. ประเด็นเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นได้ดังนี้คือ ภาครัฐและภาคเอกชนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการออกพื้นที่เพื่อชักชวนชุมชนให้ร่วมกิจกรรม เช่นการเก็บขยะที่ชายหาด 
หรือกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงมีการกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การท่องเที่ยว  

7. ประเด็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการประสานงานของทุกภาคส่วนที่ดีอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการผลักดัน สร้างการรับรู้ เรื่องมาตรฐานการให้บริการและการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานนี้นั้นต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อท าให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สามารถมีความเป็นนานาชาติได้ 

8. ประเด็นการฝึกอบรมบุคลากรได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรมุ่งเน้นการฝึกอบรม
ด้านคุณภาพอย่างจริงจัง ควรมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทางด้านภาษาและการสื่อสาร เนื่องจาก
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เช่น เดียวกันกับทักษะ  
การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกวิธีหากเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยว 
ควรจัดให้มีการอบรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

9. ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่สื่อให้กับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ ยวได้ดังนี้คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเพื่อรักษาและทะนุบ ารุง
ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้ว เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ของจังหวัด หรือผ่านเว็บไซด์ของ
ผู้ประกอบการณ์เพื่อใหข้้อมูล มีการใช้เสียงตามสาย และโปสเตอร์/ป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น 

10. ประเด็นการวิจัยและติดตามผลได้ดังนี้คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีการ
ท าวิจัยเกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พอสมควร แต่ไม่มีการติดตามผลเพื่อน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาและปฏิบัติ เนื่องจากผู้ท าวิจัยเป็นไม่ใช่คนในพ้ืนที่จึงท าให้ไม่มีความต่อเนื่อง 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครอบคลุมทั้งหมด  
6 องค์ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ การคมนาคมขนส่งและการเข้าถึงการท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พัก กิจกรรม และการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว โดยทั้ง 6 องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแข็งนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โมเดล) 

  
1. แนวทางการพัฒนาด้านมาตรฐานระดับสากล ( International Standardization)  

เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทางจังหวัดควรมีการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากรที่ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เข้ามาท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังควรเพิ่ มทักษะความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเห็นถึง
ความส าคัญถึงการท่องเที่ยว ควรมีการจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง
ตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ และอาจมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
เพื่อช่วยฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาให้แก่สถานประกอบการรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับ Piriyasilpa (2013) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ จากข้อมูลที่ส ารวจสรุป
ได้ว่าเนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อบุคคลากรในสถานประกอบการที่

• แนวทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

• แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งเน้นความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

• แนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

• แนวทางการพัฒนาด้านมาตรฐานระดับสากล 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีความเป็นสากลเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

International 
Standardization Innovation

IdentityInvolvement
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เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอีสานตอนบน คือ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันทั่วไปและเพื่อให้ค าแนะน าและข้อมูลต่าง ๆ กับนักท่องเทีย่ว  

ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาด้านมาตรฐานระดับสากลควรน าไปใช้เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน ซึ่งจะเป็นยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต 

2. แนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรม ( Innovation) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควร
จัดท าแอปพลิเคชั่น (Application) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการ
สร้างความสะดวกสบายและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะเดิน
ทางเข้าเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพ านักอยู่แล้ว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาท่องเที่ยวตามกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ การจองโรงแรม  ข้อมูลร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีให้บริการ สถานที่
ให้บริการกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และตารางเวลาของรถโดยสาร ส าหรับโรงแรมที่เน้นไป
ทางสุขภาพอาจจะมีการสร้างโปรแกรมทัวร์เชิงสุขภาพให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ก่อนการตัดสินใจเข้ามา
ท่ อ ง เที่ ย วจริ ง  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ  Kampriew, Chalermsuk & Chaumsombat (2018) ที่ ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือนโดยผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ มีแอพพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว  
ในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็นความเป็นจริงเสมือนที่สามารถใช้งานได้จริง 

ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรม ควรน าไปใช้เพื่อพัฒนาองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่พัก การคมนาคมและกิจกรรม เนื่องจากจะท าให้นักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ง่ายมากย่ิงขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น (Identity) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีทางจังหวัด
ควรให้การสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านเช่น การละเล่นผีพุ่งใต้ ที่มีอยู่ให้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ในหมู่นักท่องเที่ยว เช่นเดียวกันกับการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่งไปยังโรงแรมต่าง ๆ หรือส่งออกไปนอกประเทศ เช่นตอนนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการ
แปรรูปมะพร้าวให้เป็นน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากธรรมชาติ โลชันบ ารุงผิวเพื่อน ามาใช้ในการบริโภค
และด้านความสวยงาม และสามารถน ามาแปรรูปเป็นน้ ามันนวดตัว และส่งให้ร้านนวดแผนโบราณ  
ในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งกิจกรรมสปาทรายหรือ  
การห่มทรายเพื่อบ าบัดโรคซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่สามารถท าร่างกายดีขึ้นและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มีทรัพยากรชายหาดและทรายที่พร้อมให้บริการที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ Tawisri (2014) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ชุมชน : แนวคิดและการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยหลัก  
พุทธสันติวิธีของเทศบาลต าบลเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วน
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หนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หากชุมชนใดไม่มีซึ่งอัตลักษณ์ก็จะไม่มีความโดดเด่น 
ความน่าสนใจ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ซ้ าแล้วซ้ าอีก คงเป็นการมาเยือนเพียงครั้งเดียว
แล้วก็ผ่านเลยไปเที่ยวที่อื่น ๆ 

ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรน าไปใช้เพื่อพัฒนา
องค์ประกอบการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 

4. แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Involvement) เพื่อมุ่งเน้นความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
โดยเน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
มาตรการในการแก้ปัญหา และการบริหารจัดการให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้อย่างสม่ าเสมอ การให้
ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและชุมชน ซึ่งควรท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ควร
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และการน าทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาผลิตเป็น
สินค้า เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม การจัด
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมากขึ้น และท าให้ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับ Amnuay (2017) แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรด าเนินงานโดยยึดหลักการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้ร่วมกันด าเนินงานในทุกกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันและท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ 

ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรน าไปใช้เพื่อพัฒนา
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรมีการส่งเสริม อบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพให้มากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการประสานงานกับศูนย์สุขภาพในท้องถิ่น 
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2. ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้มากขึ้น 
3. ควรน าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อน าไปใช้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ 2) การตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้อง 
ติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ และ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
กล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งหลายขั้นตอน 
สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ซื้อกล้องติดรถยนต์โดยรวมอยู่ระดับมาก 3 อันดับแรก ด้านสื่อบอรดคาสต์/ โทรทัศน์/วิทยุ  
ด้านพนักงานขาย และด้าน ณ จุดขาย ตามล าดับ 2) การตอบสนองของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 3 อันดับแรก การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกผู้ขาย และการเลือกตรายี่ห้อ ตามล าดับ 3) ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านสื่อบรอดคาสต์/ โทรทัศน์/
วิทยุ, อินเตอร์เน็ต/สื่อโต้ตอบ, การส่งเสริมการขาย, การบอกต่อ, พนักงานขาย และสื่อนอกบ้าน มี
อิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ค าส าคญั 
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตอบสนองของผู้บริโภค กล้องติดรถยนต ์
 

ABSTRACT 
 This research aims to study 1) the integrated marketing communications 
related to the buyers’ response in dashboard cameras buying, 2) the buyers’ response 
related to dashboard cameras buying, and 3) the factors influencing buyers’ response 
in dashboard cameras buying in the areas of Prachuap Khiri Khan and Phetchaburi. The 
research questionnaires were collected from 400 samples who were the dashboard 
cameras buyers in Prachuap Khiri Khan, and Phetchaburi with the multi-stage sampling 
methods. The statistical analysis methods are frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and multiple regression analysis. 
 The results found that: 1) the overall of integrated marketing communication 
factors related to the buyers’ response in dashboard cameras buying is at a high level. 
The first top 3 include the broadcast media television/radio, personal selling and at 
selling point, respectively. 2) The overall of consumer responses is at a high level. The 
first top 3 include product selections, dealer selections, and brand selections, 
respectively. And 3) The personal factors in terms of age, and career are influencing 
consumer responses for dashboard cameras buying in Prachuap Khiri Khan, and 
Phetchaburi. Moreover, integrated marketing communication (IMC) factors in terms of 
broadcast media, television/radio, internet/interactive media, sale promotion, word of 
mouth, personal selling, and out of home media are also influencing consumer 
responses for dashboard cameras buying in Prachuap Khiri Khan, and Phetchaburi at 
the statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords 
 Integrated marketing communication, consumer responses, dashboard cameras 
 
ความส าคัญของปัญหา 
   จากการรายงานเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของ องค์การอนามัยโลก World Health 
Organization (WHO) ได้มีการประมาณอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนโดยประเทศ
ไทยจัดอยู่ล าดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย มีอัตราการการเสียชีวิต 36.2 คนต่อประชากรแสนคน 
(Prachachat Business, 2017) ปัจจุบันในปี 2560 ได้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วทั้งประเทศไทย 
จ านวน 355,135 ราย เป็นผลท าให้เกิดการทุพพลภาพ 1,057 ราย บาดเจ็บ 344,054 ราย และ
เสียชีวิต 10,024 ราย  
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   แหล่งข้อมูลของงานวิจัยคือ 2 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผู้วิจัยใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่นี้เป็นประจ า และจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ายังไม่มีการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติด
รถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ทั้ง 2 จังหวัดยังมี
ชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนจ านวนมาก ท าให้เกิดการใช้รถ
ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย รวมทั้งประชากรในพื้นที่ของจังหวัดยังมีการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น จากข้อมูล
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก พบว่า จ านวนการจดทะเบียนรถยนต์ในช่วง 3 
ปี ที่ผ่านมา มีการจัดทะเบียนเพ่ิมขึ้นในแต่ละเขตจังหวัดอีกด้วย (Electronic Government Agency, 
2017) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   จ านวนรถที่จดทะเบียนสะสม 
 

 จังหวัด ปี 2558/คัน ปี 2559/คัน ปี 2560/คัน 
ประจวบคีรีขันธ ์ 320,147 325,085 325,351 
เพชรบุร ี 311,570 316,799 317,081 

 
 ข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในปี 2560 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 
2,815 ราย และจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 2,526 ราย (Online Accident Center Thai RSC, 2017)  
 นอกจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุในภาครวมระดับประเทศ และอัตราการใช้รถยนต์ของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ที่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในการการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
แล้วนั้น ยังรวมถึงการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันอุบัติเหตุเมื่อมีการติดตั้ง
กล้องติดรถยนต์ สิทธิประโยชน์ของผู้ขับขี่ที่ติดกล้องติดรถยนต์ตามการประกาศของ “เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ข้อมูลว่าทางตอนนี้ได้มีค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องติด
รถยนต์ ซึ่งมีผลให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องติดรถยนต์จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งในส่วนผู้ท าประกันภัยรายใหม่และรายเก่าที่ต่ออายุสัญญาประกันภัย ก็จะได้รับส่วนลด
เบี้ยประกันภัย” (Yao, 2017) อีกด้วย นอกจากนี้การติดตั้งกล้องติดรถยนต์นั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคยุคสังคมออนไลน์ ดิจิตอล ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ จะมีการน าไฟล์คลิป
วีดีโอที่ถูกบันทึกโดยกล้องติดรถยนต์แชร์ในโลกออนไลน์ โดยที่คลิปวีดีโอเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อได้ถูก
แชร์ออกไป ผู้คนทั่วไปก็สามารถรับรู้ เหตุการณ์นั้น ๆ ได้ทันท่วงที และนอกจากนี้ภาพวีดีโอที่บันทึก
ได้จากระบบกล้องติดรถยนต์ยังสามารถช่วยในเรื่องของการเคลมประกันจากบริษัทประกันภัยของผู้
ขับขี่และเป็นหลักฐานส าคัญในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีดังนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงหันมาติดต้ัง
กล้องติดรถยนต์เนื่องจากทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นนั่นเอง 
 ด้วยเหตุนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจกล้องติดยนต์ในประเทศไทยจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง มีการ
แข่งขันสูง แต่ละผู้ประกอบการธุรกิจกล้องติดรถยนต์มีจ านวนหลากหลายบริษัทซึ่งแตกต่างกันทั้ง
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ทางด้านประเภทกล้อง คุณสมบัติของกล้อง และราคา จึงท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์มี
ปัจจัยส าคัญหลากหลายด้านต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการธุรกิจกล้องติดรถยนต์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
จ าเป็นต้องทราบถึงกลยุทธ์ทางการตลาดว่าต้องการกลยุทธการตลาดแบบใดที่มีผลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์เพ่ือที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจเพื่อความประสบผลส าเร็จของธุรกิจ
ในอนาคต จากการอ้างอิงข้อมูลการรายงานข่าว “สรัณย์ ธีรวชิรกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไฮเทค ไม
โคร ซิสเท็ม จ ากัด ให้ข้อมูลในงานเปิดตัวติดกล้องรถยนต์ MiVue รุ่นใหม่ในประเทศไทย ว่าปริมาณ
รถยนต์ใหม่ในไทยที่ติดกล้อง มีจ านวนราว 9 หมื่นถึง 1 แสนคันต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของตลาดรถ
ใหม่ที่คนไทยออกรถป้ายแดงระหว่าง 9 แสนถึง 1 ล้านคันต่อปี สัดส่วนนี้ถือว่าเติบโตขึ้นแล้ว จาก
แรงผลักดันที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกค าสั่งมี
ผลบังคับตั้งแต่ 3 มี.ค. 2560 ให้ส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 กับรถยนต์
ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้ารถ เพราะภาพจากกล้องแดชแคมเหล่านี้ช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (Positioning, 2018)  
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 
ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยด้านใดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต ์
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา สถานประกอบการสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
กล้องติดรถยนต์ ธุรกิจประดับยนต์ รายเก่า และรายใหม่ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของ
ผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด 

2. การตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด 

 3. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์
ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อกล้อง 
ติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์  
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้อง 
ติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่ใช้รถยนต์ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจน 
ทราบแต่เพียงว่ามีจ านวนมาก จึงใช้สูตรของคอแครน (Cochran) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น คือ 1) การสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) โดยการแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ประชากรในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ และประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่ซื้อกล้องติดรถยนต์   
2) การสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของ
ประชากร โดยการเลือกจ านวนตัวอย่างแต่ละจังหวัดแบ่งให้เท่ากันในสัดส่วนจังหวัดละ 200 คน คือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซื้อกล้องติดรถยนต์ จ านวน 200 คน จังหวัดเพชรบุรีซื้อกล้องติดรถยนต์ 
จ านวน 200 คน และ 3) การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ทุก ๆ หน่วยของประชากร
ที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกแบบเท่า ๆ กัน  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ตัวแปรต้น 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน สถานภาพ ประเภทรถยนต์ และประเภทกล้องติดรถยนต์ 2) ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (Belch & Belch, 2008) ประกอบด้วย 12 ด้าน คือ ด้านสื่อบอร์ดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ ด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์/การให้ข่าว ด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อโต้ตอบ ด้าน
การตลาดแบบตรง ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสอดแทรกตราสินค้าหรือบริการ ด้านกิจกรรมและการ
เป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด ด้านการบอกต่อ ด้าน ณ จุด ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านสื่อนอกบ้าน  

ตัวแปรตาม คือการตอบสนองของผู้บริโภค (Kotler, 1997) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การเลือก
ผลิตภัณฑ ์การเลือกตรายี่ห้อ การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื้อ และการเลือกปริมาณการซื้อ  

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูณณาการ 12 ด้าน 
                     (Belch & Belch, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนองของผู้บริโภค 5 ด้าน 
(Kotler, 1997) 
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3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ในการเลือกซื้อ
กล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดเพชรบุรี  และข้อมูล 
การตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และจังหวัดเพชรบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิจัยครั้งนี้โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน

มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีขั้นตอนในการด าเนินการ คือ
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง ให้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 200  
ชุด และ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 200  ชุด เมื่อได้รับข้อมูลครบตามจ านวน 400 คน น าข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลด้านการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของผู้บริโภค วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย ข้อมูลด้านการตอบสนองของ
ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ วิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย และข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัด
เพชรบุรี โดยใช้สถิติ Multiple Regression 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  

   พบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมี
ความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านสื่อบอรดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ (x̅ = 4.11, S.D. = 0.75) เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือด้านพนักงานขาย ( x̅ = 4.08, S.D. = 0.78) ณ จุดขาย (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71)
อินเตอร์เน็ต/สื่อตอบโต้ (x̅ = 3.88, S.D. = 0.80) การบอกต่อ (x̅ = 3.84, S.D. = 0.71) สื่อนอกบ้าน 
(x̅ = 3.80, S.D. = 0.76) การประชาสัมพันธ์/การให้ข่าว (x̅ = 3.79, S.D. = 0.75) การแทรกตรา
สินค้าหรือบริการ (x ̅= 3.75, S.D. = 0.77) การส่งเสริมการขาย (x ̅= 3.74, S.D. = 0.83)  กิจกรรม
และการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด (x̅ = 3.71, S.D. = 0.77)  การตลาดทางตรง (x̅ = 3.59, S.D. 
= 0.80) และสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร (x̅ = 3.42, S.D.= 0.94)  ตามล าดับ 
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2. ข้อมูลด้านการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์  
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  

   พบว่าภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใชร้ถยนต ์
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตอบสนองด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.27, S.D. = 0.74) เป็นอันดับแรก รองลงมา 
การเลือกผู้ขาย (x̅ = 4.08, S.D = 0.74) การเลือกตรายี่ห้อ (x ̅= 3.98, S.D. = 0.74) การเลือกปริมาณ
ในการซื้อ (x̅ = 3.84, S.D. = 0.68) และการเลือกเวลาในการซื้อ (x̅ = 3.76, S.D. = 0.70) ตามล าดับ  

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้
รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการที่ใช้ในการท านายสัดส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ  ตอบสนอง
ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการ สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Stepwise 

  
Model B Std. Error Beta t Sig. 

11 (Constant) 
     พนักงานขาย 
     การบอกต่อ 
     การส่งเสริมการขาย 
     สื่อนอกบ้าน 
     อินเตอร์เน็ต สื่อโต้ตอบ 
    *ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

    *ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพรับจ้างทั่วไป 
    *ปัจจัยส่วนบุคคลนักเรียน/นักศึกษา 
   **ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายรุะหว่าง 35 – 44 ป ี
     สื่อบอร์ดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ 

0.82 
0.29 
0.12 
0.09 
0.13 
0.11 
-0.20 
-0.12 
-0.14 
-0.07 

 
0.06 

0.10 
0.02 
0.03 
0.02 
0.03 
0.02 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 

 
0.02 

 
0.37 
0.14 
0.12 
0.16 
0.15 
-0.10 
-0.07 
-0.08 
-0.05 

 
0.07 

7.98 
10.09 
3.47 
3.35 
3.97 
4.18 
-3.81 
-2.92 
-3.09 
-2.16 

 
2.08 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 

 
0.03 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
*กลุ่มตัวอย่างอ้างอิงของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ คือ พ่อบ้านแม่บ้าน 
**กลุ่มตัวอย่างอ้างอิงของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ คือ อายุมากกว่า 44 ปี 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (Sig.=0.00) อาชีพรับจ้างทั่วไป (Sig. = 0.00) 
นักเรียน/นักศึกษา (Sig. = 0.00) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระหว่าง 35 – 44 ปี (Sig. = 0.03) ด้าน
พนักงานขาย (Sig. = 0.00) ด้านการบอกต่อ (Sig. = 0.00) ด้านการส่งเสริมการ (Sig. = 0.00) ด้าน
สื่อนอกบ้าน (Sig. = 0.00) ด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อ (Sig. = 0.00) ด้านสื่อบรอดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ 
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(Sig. = 0.03) มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ 
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัวมีการตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์น้อยกว่าผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน 0.02 เท่า อาชีพ
รับจ้างทั่วไปมีการตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์น้อยกว่าผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน 0.12 เท่า 
นักเรียนนักศึกษามีการตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์น้อยกว่าผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน 0.14 
เท่า ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีที่
มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีการตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์น้อยกว่าผู้ใช้รถยนต์ที่มีอายุ 
มากกว่า 44 ปี 0.07 เท่า 

ผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรีมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ด้านพนักงานขายเพิ่มขึ้น ด้านการบอกต่อเพิ่มขึ้น ด้านการส่งเสริมการขาย
เพิ่มขึ้น ด้านสื่อนอกบ้านเพิ่มขึ้น ด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อโต้ตอบเพิ่มขึ้น และด้านสื่อบอร์ดคาสต์/
โทรทัศน์/วิทยุ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การตอบสนองในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.29 เท่า 0.12 
เท่า 0.09 เท่า 0.13 เท่า 0.11 เท่า และ 0.06 เท่า ตามล าดับ 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านพนักงานขายมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
เพชรบุรี มากที่สุด (Beta = 0.37) และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
เพชรบุรี น้อยที่สุด (Beta = -0.05) 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติด
รถยนต์ ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยตรงยังไม่แพร่  
หลายนัก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยที่มุ่งเน้นการ
ใช้ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง โดยน าผลงานที่ได้จาก
ศึกษามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบรูณาการที่มีเกี่ยวข้องต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  
พบว่าสื่อด้านบรอดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ  ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการ
ใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็น
ภาพและเสียง ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงรูปลักษณ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Susantouch (2011) ศึกษาการรับรู้สื่อสารตลาดกับการตัดสินใจซื้อกล้อง CANNON1100D ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการด้านสื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก เช่นกัน จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าสอดคล้องกับ 
Belch & Belch (2008) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายหลักของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือ 
ความหลากหลายของเครื่องมือในการสื่อสาร สามารใช้เป็นเครื่องมือส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้า
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เป้าหมาย และสอดคล้องกับ Wongmonth (1997) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการไว้ว่า กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การมุ่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณาวิธีการ  
สื่อสารตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และ
ความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็น
เป้าหมาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้บริโภค  อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันกล้องติดรถยนต์เข้า
มามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าวันของผู้ใช้รถใช้ถนน จึงมีผู้ประกอบการท าธุรกิจนี้หลากหลายตรา
สินค้า ท าให้เกิดการแข่งขัน ดังนั้นการน าเครื่องมือทางการตลาดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จึงมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากผู้บริโภคต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่าง
ง่ายดาย และชัดเจน  

2. ศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณภาพของกล้องต้องมีความชัดเจน ความละเอียดของภาพต้องอยู่
ในระดับที่ดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Viriyabunditkul (2014) ได้ศึกษาแผนธุรกิจกล้องติด
รถยนต์ บริษัท เอปัวซิกซ์ไนน์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องกับ Serirat, Serirat, 
Panawanit  & Lucksitanon (1998) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตอบสนอง
ของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็น ดังนี้   
การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตรายี่ห้อ การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื้อ และการเลือกปริมาณ
ในการซื้อ เป็นเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น ที่ท าให้
เกิดความต้องการ  

3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์
ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี  

จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติด
รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี และด้านอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา  
มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และ จังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านสื่อบอร์ดคาสต์/
โทรทัศน์/วิทยุ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 
ผลการวิจัยพบว่าสื่อด้านนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
รูปลักษณ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Susantouch (2011) ได้ศึกษาการรับรู้
สื่อการตลาดกับการตัดสินใจซื้อกล้อง CANNON1100D ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์/วิทยุ อยู่ล าดับที่มากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านพนักงานขาย พบว่า พนักงานขายที่มีการ
บริการที่ดี มีมารยาท แต่งกายเหมาะสมมีส่วนช่วยให้เกิดความสนซื้อจากผู้บริโภค ด้านอินเตอร์เน็ต/
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สื่อโต้ตอบ พบว่า การรับรู้ถึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางโซเชียลมีเดีย
ทั้งทางบวกและทางลบมีผลอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ด้านสื่อนอกบ้าน พบว่า ป้าย
โฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ท าให้เกิดความคุ้นชินกับตราสินค้าและท าให้เกิดความสนใจในตัวสินค้า 
ด้านการบอกต่อ พบว่า การบอกต่อจากบุคคลใกล้ชิดหรือเพื่อนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ช่วงเวลาที่มีการลดราคามีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 
ในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ เหล่านี้ล้วนแต่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Likitcharoenphan (2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกล้อง GoPro  
ผลการศึกษาคือปัจจัยด้านคุณภาพของรูปและราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ และอาชีพ ของผู้ใช้
รถยนต์ และปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทางด้านสื่อบรอดคาสต์/โทรทัศน์/วิทยุ ด้าน
อินเตอร์เน็ต/สื่อโต้ตอบ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการบอกต่อ ด้านพนักงานขาย และด้านสื่อนอก
บ้าน มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์  ในด้านอินเตอร์เน็ต 
ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Wongmontha (2004) ได้กล่าวว่าสื่ออินเตอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารถึงกันได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันนี้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจ านวนมาก และ
การซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ทันยุคทันสมัยและ  
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทผู้ขาย บริษัทควรจะต้องมีเว็บไซด์ในการบอกเล่าเรื่องร าว 
รายละเอียดเกี่ยวบริษัท สินค้า และบริการ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขาย และเป็นหนทางไปสู่
ความส าเร็จใน ธุรกิจ นอกจากนี้จากนี้ในส่วนของพนักงานขายยังสอดคล้องกับ Jangjankit (2000) 
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการสื่อสารการตลาดด้านพนักงานขาย เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของการสื่ อสาร พนักงาน
ขายที่มีความรู้ความช านาญในตัวสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างดี สามารถดึงดูดจุดเด่นของสินค้าและ
บริการมาแสดงให้กับลูกค้า จนกระทั้งลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
             ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช ้

จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติด
รถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่ส าคัญ 6 อันดับแรก จากตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. ด้านพนักงานขาย (Standardized Coefficients Beta = 0.37) ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญในด้านพนักงานขาย ควรมีการอบรมให้พนักงานขายพนักงานมีการบริการที่ดี พูดจา
ไพเราะ มีมารยาท แต่งกายเหมาะสม และมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างดีเยี่ยม สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความน่าเช่ือถือในตัวสินค้า 

2. ด้านสื่อนอกบ้าน (Standardized Coefficients Beta = 0.16) ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับสื่อนอกบ้าน ควรมีการเพิ่มป้ายโฆษณา หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีภาพ แสง สี เสียง เพื่อ
กระตุ้นความสนใจ ดึงดูดสายตายของบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับตราสินค้า และท าให้เกิด
ความสนใจในตัวสินค้า 
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3 .  ด้ า นอิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต / สื่ อ โ ต้ ต อบ  ( Standardized Coefficients Beta = 0.1 5 ) 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับอินเตอร์เน็ต/สื่อโต้ตอบ ในด้านความน่าเชื่อถือในการน าเสนอ
ขายทางเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ตของผู้ขายโดยตรง เช่น เรื่องช่องทางการสามารถติดต่อของผู้ขายหรือ
ร้านค้าออนไลน์ ต้องสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน มีเพจที่น่าเชื่อถือ 
และให้ความสนใจกับการการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ หรือค าติชมของลูกค้า 

4. ด้านการบอกต่อ (Standardized Coefficients Beta = 0.14) ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับการบอกต่อ ควรมีการให้ความส าคัญกับผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ารู้สึกถึงการบริการที่ดีจนท าให้มีการบอกต่อกับบุคคลใกล้ชิด หรือเพื่อน ไม่ว่าจะ
เป็นบอกปากต่อปาก หรือทางห้องสนทนาในอินเตอร์เน็ตในทางบวกส่งผลท าให้สินค้ามีความความ
น่าเช่ือถือ 

5. ด้านการส่งเสริมการขาย (Standardized Coefficients Beta = 0.12) ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลด คูปอง หรือเข้าร่วมกับงาน
แสดงสินค้าด้านกล้องติดรถยนต์ ประดับยนต์ให้บ่อยครั้ง เนื่องจากผู้บริโภคมักให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ในงานสินค้าเพราะมักเข้าใจว่าจะได้ราคาพิเศษ มีโปรโมช่ันที่น่าสนใจ 

6. ด้านอาชีพ (Standardized Coefficients Beta = -0.10)  ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับผู้บริโภคในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพค้าขาย/ธรุกิจ
ส่วนตัว อาชีพรับจ้าง และนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ของ
ผู้ใช้รถยนต ์

        ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป  
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มิได้มุ่งเน้นปัจจัยทางด้านราคา เพื่อให้ได้ข้อมูลดา้นราคาเพ่ิมเติม 
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านราคา  
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Pro [Factors Influencing the Decision to Buy GoPro Cameras]. Independent 
Study Master of Business Administration, Thammasat University.  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

25 

Online Accident Center Thai RSC. (2017). sathiti ka ̄n kœ̄t ʻubattihēt  [Accident 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและ
แต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงที่มีต่อเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและ
การแต่งค าประพันธ์ไทยของนิสิต และ 2) ผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค า
ประพันธ์ ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงที่มีต่อความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย
ของนิสิต กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค า
ประพันธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย 
แบบวัดความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ที่ออกแบบตาม
แนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง จ านวน 16 แผน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
บรรยาย การทดสอบค่า ทีแบบไม่อิสระ และการทดสอบวิลคอกซัน ขณะที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์แก่นเรื่อง  
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่ง 
ค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง
ค าประพันธ์ไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้อย่างมีความหมาย และการเรียนรู้จากต้นแบบและ
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ปฏิบัติจริง และ 2)  นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตาม
แนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งด้านหลักสูตร ด้านวิธีวิทยาการสอน ด้านการประเมินผล และด้าน
บทบาทหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถส่งเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการเขียนและ 
การแต่งค าประพันธ์ไทยได้ ตลอดจนสามารถพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยที่มี
ความสามารถในด้านการเขียนและการจัดการเรียนรู้การเขียนได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง  การเขียนและแต่งค าประพันธ์ไทย  ความพร้อมในการเป็นครู
ภาษาไทย 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study 1) the effect of learning management of Art of Writing 
and Composing Poetry course by using contextual teaching and learning on Thai prose 
and poetry writing attitudes of Thai language arts pre-service teachers, and 2) the effect 
of learning management of Art of Writing and Composing Poetry course by using contextual 
teaching and learning on the readiness to be Thai language arts teachers of Thai language 
arts pre-service teachers. The target group of this research was seven Thai language arts 
pre-service teachers enrolling in Art of Writing and Composing Poetry course, first semester, 
academic year 2018. The data were collected by using pre-test and post-test, attitude 
test towards Thai prose and poetry writing, readiness scale on being Thai language arts 
teachers and interview guide questions. The 16 lesson plans were used for the experiment. 
The researcher used descriptive statistics, t-test dependence and Wilcoxon signed-ranks test 
for analysing quantitative data, while used thematic analysis for analysing qualitative data. 
 The first finding was that: 1) Thai language arts pre-service teachers’ attitudes 
towards Thai prose and poetry writing after learning was significantly higher than before 
learning at the .0 5  level. This is because of four key reasons- appropriate learning 
management; happiness in learning; meaningful learning; and studying from role 
models and practice. 2) The second finding was that Thai language arts pre-service 
teachers’ readiness to be Thai language arts teachers was significantly higher than before 
learning at the .0 5  level. The readiness was categorised into four dimensions: 
curriculum; pedagogy; assessment and teacher’s related responsibilities. It can be seen 
that using contextual teaching and learning is effective for developing students’ positive 
attitudes towards Thai prose and poetry writing as well as the readiness to be Thai 
language arts teachers. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน ทั้งการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาข้อมูล 
ความรู้ และการสร้างสรรค์งานเขียนต่าง ๆ เพื่อความจรรโลงใจ เพราะเหตุนี้การเขียนจึงบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาไทยในทุกระดับชั้นมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่หลักสูตรพุทธศักราช 2503 ทั้ง 4 ประโยค 
(Ministry of Education , 1960a; 1960b; 1960c; 1960d) จนถึงหลักสูตรปัจจุบัน คือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให้การเขียนเป็นสาระหนึ่งของสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองอันประกอบด้วยบทร้อยกรองชนิดต่าง ๆ ไว้
ในสาระหลักการใช้ภาษาไทยด้วย (Ministry of Education, 2009)  
 เมื่อพิจารณาหลักสูตรข้างต้น พบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนนั้นสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
การเขียนเชิงกิจธุระ การเขียนเชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ของผู้วิจัย 
พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งค าประพันธ์ 
ตรงกับที่ Phienchop (1996) กล่าวว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ซับซ้อนกว่าทักษะอื่น ๆ เพราะ 
ต้องอาศัยความรู้และความสามารถมากกว่าปกติ คือ จะต้องมีความรู้ดี มีคลังค าศัพท์ที่เพียงพอ และมี
ทักษะการเรียบเรียงถ้อยค าให้สื่อสารได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่ งหมาย คนส่วนใหญ่จึงประสบปัญหา 
ในการเขียน โดยเฉพาะการแต่งค าประพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องยากและไม่น่าสนใจ จนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน (Phienchop & Indrambarya, 1993)  
 จากปัญหาข้างต้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาสภาพปัญหาเดียวกันนี้
พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการแก้ไข ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ  Waijanya (2007) Poolperm (2009) 
Nigrotha (2010) Wongsuban (2010) Maneechot (2014) Yonglan (2014)   
 แม้งานวิจัยดังกล่าวจะน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเขียนและด้านเจตคติของผู้เรียนที่สูงขึ้น  
แต่โดยทั่วไปแล้วก็ยังพบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสถานศึกษาต่าง ๆ ข้อสังเกตจากประสบการณ์
ของผู้วิจัย คือ งานวิจัยด้านการแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มักเกิดจากผู้วิจัยที่
สนใจและมีความสามารถพิเศษทางด้านนี้ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย 
แต่ส าหรับครูที่ไม่ได้สนใจหรือถนัดมากนัก ย่อมยากที่จะจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้น่าสนใจและสนุก 
ทั้งนี้เพราะไม่ได้มีการน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ชัดเจน และปฏิบัติตามได้โดยง่าย  
จึงใช้วิธีการเดียวกับที่ตนเคยผ่านมาก่อน นั่นคือการน าเสนอฉันทลักษณ์หรือรูปแบบการเขียนต่าง ๆ 
การศึกษาตัวอย่างผลงานที่มีคุณภาพที่ดี และการเขียนงานที่ครูจะก าหนดหัวข้อให้ไปท าเป็นการบ้าน 
การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ท าให้ผู้เรียนส่วนมากเขียนไม่ได้หรือท าได้ไม่ดี ขณะเดียวกันครูเองก็เห็นว่าเป็น
เรื่องยากที่จะสอนให้ผู้เรียนท าได้เพราะตนเองก็ขาดทักษะด้านนี้จึงเลือกที่จะปล่อยผ่านโดยไม่สนใจที่
จะหาวิธีสอนใหม่ (Kangpenkae, 1979; Pongpajon, 2017) กล่าวได้ว่าเจตคติและทักษะเกี่ยวกับ
การเขียนของครูนั้นมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเจตคติและทักษะเกี่ยวกับการเขียนของผู้เรียน  
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  จากสภาพการณ์ข้างต้นประกอบกับประสบการณ์ของผู้วิจัยในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตครู
ภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจและขาดทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์เชิงลบของนิสิตจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้
รายวิชาดังกล่าวอย่างมีความสุขและขาดความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยที่ดีด้านการเขียน ปัญหาที่
เกิดขึ้นจึงกลาย เป็นวงจรที่ไม่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค า
ประพันธ์ไทย ไม่เพียงแต่ปัญหาด้านผู้เรียนเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้วิจัย
ในวิชาดังกล่าว พบว่ายังเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยไม่ได้ค านึงถึงการเชื่อมโยง
ความรู้สู่การเป็นครูภาษาไทยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและมากเท่าที่ควร ซึ่งจะต้องใช้ความรู้และ
ทักษะอื่น ๆ ด้วย ทั้งการตัดสินงานเขียนและการเขียนงานในโอกาสต่าง ๆ ท าให้นิสิตขาดความพร้อม
ที่จะไปเป็นครูภาษาไทยที่มีคุณภาพคือไม่สามารถปฏิบัติงานเหล่านี้ได้ดี  ปัญหาสองประการนี้ท าให้
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตครูภาษาไทยให้มีเจตคติเชิงบวกต่อการ
เขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย อีกทั้งสร้างความพร้อมในการเป็นครูภาษา ไทยให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่ระบุให้ “ฉันทลักษณ์” “ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา” “การเขียน
เรียงความ” และ “การแต่งค าประพันธ์” เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานด้านความรู้ (Ministry of 
Education, 2011) 
 สืบเนื่องจากปัญหาด้านเจตคติและความพร้อมในการเป็นครูของนิสิต ผู้วิจัยยังพบว่าปัญหา
เหล่านี้เป็นประเด็นหนึ่งที่นักการศึกษาต่างกล่าวถึงอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยหลายชิ้นน าเสนอความส าคัญของเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนโดยแสดงให้เห็นว่า  
เจตคติเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนด้านต่าง ๆ ทั้งการแก้ปัญหา การตั้งเป้าหมาย ความเชื่อมั่น 
แรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ (Byers, Imms and Hartnell-Young, 2018; Hussein, 2017; Sen, 2013) 
เจตคติของครูยังส่งผลคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ซึ่งส่งผลไปยังเจตคติของผู้เรียนด้วย กล่าวคือ  
ถ้าครูมีเจตคติเชิงบวกต่อรายวิชาที่สอนก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนอยู่เสมอ
และสามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น (Valeriu, 2015) 
 ขณะเดียวกันงานวิจัยหลายชิ้นได้น าเสนอความส าคัญของความพร้อมของครูและการประเมิน
และพัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ (Gabdulkhakov, 2016; Haigh, Ell and Mackisack, 2013; 
Haigh and Ell, 2014; Hung, 2016) อาจกล่าวได้ว่าความพร้อมในการเป็นครูเป็นประเด็นส าคัญที่
นักการศึกษาต่างตระหนักถึง โดยเฉพาะนักศึกษาในสถาบันผลิตครูที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง อันเป็นหัวใจส าคัญที่ส่งผลต่อการเป็นครูในอนาคต (Hegender, 2010)  
ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญข้อหนึ่งคือมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างความพร้อมในการท างานอย่างเต็มที่ต่อการฝึก
ประสบการณ์และการประกอบวิชาชีพ (Baiseitova, Amageldinovna and Ahatayeva, 2015) 
  จากปัญหาข้างต้นและการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า แนวคิดหนึ่งที่สามารถใช้พัฒนาการจัด 
การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานี้ คือ การเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง (Contextual teaching and learning) 
แนวคิดจัดการเรียนรู้นี้สนับสนุนให้ครูเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชากับสถานการณ์จริงและส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
เชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว สังคม และที่ท างาน 
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เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้ ตลอดจนสนใจและมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ (Contextual Teaching and Learning, 2000) 
Hudson และ Whisler (2007) อธิบายว่า แนวคิดนี้มุ่งให้ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย
ในการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่รู้เข้ากับสิ่งที่ผู้สอนคาดหวังให้รู้ รวมถึงสร้างความรู้ใหม่
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์จากการเชื่อมโยงความรู้ โดยเชื่อว่า ประสบการณ์จะช่วยให้
ผู้เรียนสร้างการเชื่อมโยงในการเรียนรู้ทั้งกับบริบทภายในและบริบทภายนอกสถานศึกษา กล่าวได้ว่า 
ผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้จากความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม และบริบทในชั้นเรียน ก่อนที่จะเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
บริบทนอกชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ (Berns and Erickson, 2001a) Berns and Erickson 
(2001b) ยังกล่าวอีกว่าการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีแนวโน้มที่จะมี
ความคงทนของความรู้และทักษะที่ยาวนานกว่าการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปใช้ในบริบท
ต่าง ๆ ในอนาคตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ The University of Washington (2001) อธิบายว่า 
แนวคิดนี้แบ่ออกงเป็น 2 ส่วน คือ การสอนโดยอิงบริบทจริง (Contextual teaching) ซึ่งผู ้สอน 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ขยายและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นในและนอกช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในสังคม และการเรียนโดยอิงบริบทจริง (Contextual learning) ซึ่งผู้เรียน 
มุ่งเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในชั้นเรียนผ่านการเชื่อมโยงบริบทในสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับบทบาท 
และสถานะต่าง ๆ ของตน เช่น ลูกหลาน นักเรียน พลเมือง พนักงาน เป็นต้น 
  Hudson และ Whisler (2007) ระบุว่าแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงประกอบด้วย  
3 ทฤษฎีเบื้องหลัง คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้  (Connection theory) ที่ เชื่อว่าการเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพเมื่อได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้และฝึกฝนความรู้ใหม่ รวมถึงได้น า
ความรู้ใหม่ไปใช้ในสถานการณ์จริง ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการเชื่อมโยง
ข้อมูลนั้น ๆ กับความรู้เดิม และ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning theory) ที่เชื่อว่าวิธีการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะสืบสวนสอบสวน (Inquiry skill) และมีทักษะการคิดขั้นสูง 
โดย Lankard (1995 cited in Hudson and Whisler, 2007) แบ่งการเรียนรู้เชิงรุกออกเป็น 3 ระดับ 
คือ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และการเรียนรู้ผ่านความผิดพลาด  
 จากทฤษฎีข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เชื่อมโยงความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ผ่านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่จะต้องออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติ การน าไปใช้ในบริบทจริง และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ
สืบสวนสอบสวนและทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 Johnson (2002) อธิบายว่า แนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีลักษณะส าคัญ  
8 ประการ พร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแต่ละลักษณะ ดังนี้ 

1. การสร้างการเชื่อมโยงที่มีความหมาย (Making meaningful connections) ผู้สอนจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับบริบทจริงในสังคม โดยใช้บริบทจริงที่เกิดขึ้น
ในสังคมมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือน าผู้เรียนออกไปเรียนรู้นอกชัน้เรียน 

2. การท าชิ้นงานหรือภาระงานที่ส าคัญ (Doing significant work) ผู้สอนจะต้องมอบหมาย
งานที่มีความหมาย คือ มีความส าคัญจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ รวมถึงมีเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจนและ
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จับต้องได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริง ตัวอย่างเช่นการน าบริบทหรือปัญหา
ในสังคมมาให้ผู้เรียนถกเถียงและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามา  

3. การเรียนรู้แบบก ากับและควบคุมตน (Self-regulated learning) ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ตามความสนใจและสามารถพัฒนาตนได้อย่าง
ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนสามารถท างานคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การร่วมมือร่วมพลังท างาน (Collaborating) ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างาน
ร่วมกันและชี้ให้เห็นบทบาทและความส าคัญของการท างานของทุกคนในกลุ่ม ตลอดจนเป็นแบบอย่างและ
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและประณีประนอม 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ (Critical and creative thinking) ผู้สอน
จะต้องฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดตัดสินใจ และการใช้หลักตรรกะและหลักฐานประกอบการคิด อีกทั้งยังต้องฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การคิดสร้างสรรค์ด้วยการปลูกฝังคุณลักษณะส าคัญต่าง ๆ เช่น การตั้งค าถาม การกล้าเสี่ยง การคิดยืดหยุ่น 
และการเปิดใจรับความเห็นจากผู้อื่น 

6. การส่งเสริมผู้เรียนรายบุคคล (Nurturing the Individual) ผู้สอนจะต้องรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ตลอดจนส่งเสริมและจูงใจให้ผู้เรียนแต่ละคนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน 
ผู้สอนจึงมีฐานะเป็นที่ปรึกษาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตนเอง 

7. การบรรลุมาตรฐานระดับสูง (Reaching high standards) ผู้สอนจะต้องระบุมาตรฐาน
หรือเป้าหมายในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายนั้นผ่านการเรียนรู้ การลองผิด
ลองถูก การฝึกฝน และการเพียรพยายามจนประสบความส าเร็จ มาตรฐานหรือเป้าหมายในการเรียนรู้นั้น
สามารถน ามาจากหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรชาติ หรือเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ความสามารถไปใช้จริง เพราะจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย 

8. การประเมินตามสภาพจริง (Using authentic assessment) ลักษณะส าคัญข้างต้นส่งผล
ให้ผู้สอนใช้การประเมินตามสภาพจริงที่มุ่งให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถไปใช้ในสถานการณ์
จริงที่มีความหมาย โดยมุ่งประเมินผลผู้เรียนจากผลการปฏิบัติจริงมากกว่าการทดสอบความรู้ เช่น การท า
แฟ้มสะสมผลงาน การจัดแสดง การท าโครงงาน การเขียนสะท้อนคิด เป็นต้น 

Berns & Erickson (2001a) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ก็จริง แต่ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริง 
ดังนั้นผู้สอนที่สนใจใช้แนวคิดนี้จึงจ าเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับลักษณะทั้งหมด 
อนึ่ง แม้แนวคิดนี้จะมีนานแล้ว แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมสมัยและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้ ประจ าปี ค.ศ. 2015 (Sharples et al., 2015) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริง ท าให้นักการศึกษาหลายคนสนใจน า
แนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย เช่น ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Clarke & 
Roche, 2018; Selvianiresa & Prabawanto, 2017; Suryawati, Osman & Meerah; 2010) ด้านภาษา 
(Satriani, Emilia & Gunawan, 2012; Wijarwadi, 2008)  

นอกจากการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว Berns & Erickson (2001a)  
ยังชี้ให้เห็นว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงยังได้รับการน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาครู 
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ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เช่น โครงการ Preservice 
Preparation ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย มหาวิทยาลัยวอร์ชิงตัน เป็นต้น 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของครูประจ าการ เช่น โครงการ Inservice Professional Development 
ของมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตัน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโบว์ลิงกรีน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ณ เมืองเมดิสัน เป็นต้น
นอกจากนี้ Ke Lee & Xu (2016) ได้น าแนวคิดนี้ไปใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีและพบว่าการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เสมือนจริงในการอบรมครูช่วยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ได้  

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาประกอบกับรายละเอียดและความส าเร็จของแนวคิด 
การจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงข้างต้น กล่าวได้ว่าปัญหาด้านเจตคติของผู้เรียนและความพร้อมใน
การเป็นครูของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่ควรได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเหล่านี้สามารถเรียนรู้และเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นฝึก
ประสบการวิชาชีพครูและการประกอบอาชีพครูในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าแนวคิด 
การจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงไปใช้น่าจะสามารถแก้ปัญหาทั้งสองประการนี้ได้ เห็นได้จากตัวอย่าง
งานวิจัยและผลส าเร็จของการใช้แนวคิดนี้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งของครูและนักการศึกษาด้าน 
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิดมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ
การเขียนและแต่งค าประพันธ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง 
ค าประพันธ์ไทยของนิสิต รวมถึงความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยของนิสิตด้วย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในรายวิชานี้ได้ 
 
จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ : การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริง 
 ส าหรับการน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ 1 นั้น ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะ
ส าคัญ 8 ประการ ตามแนวคิดของ Johnson (2002) ดังนี้ 

1. การสร้างการเชื่อมโยงที่มีความหมาย ผู้วิจัยออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นิสิตเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับบริบทจริงในโรงเรียนในฐานะครูภาษาไทยผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

   1.1 ในสัปดาห์แรก ผู้วิจัยและนิสิตจะร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง 
ค าประพันธ์ไทยที่ครูภาษาไทยต้องรู้และควรรู้ แล้วน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา
ร่วมกัน นิสิตจึงเห็นความส าคัญของการเรียนและความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่เรียนกับที่จะน าไปใช้ใน
อนาคตในฐานะครูภาษาไทย 
 1.2 ในแต่ละสัปดาห์ นิสิตจะเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง
ค าประพันธ์ไทย พัฒนาทักษะการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยในหัวข้อหรือโอกาสต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูภาษาไทย รวมถึงฝึกฝนทักษะการตรวจและตัดสินงานเขียนแต่ละ
ประเภทซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของครูภาษาไทย  

 1.3 ท้ายคาบของทุกสัปดาห์ นิสิตต้องร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้ศึกษาและอภิปรายการน า 
ความรู้ที่ศึกษาไปใช้จัดการเรียนรู้ในฐานะครูภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย 
เช่น การคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดกลุ่ม (Think-Pair-Share) การระดมสมองแบบกราฟิติ (Graffiti brainstorming)  
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  1.4 นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน นิสิตยังได้ร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการตัดสิน
เรียงความและค าประพันธ์ในการแข่งขันระดับชาติ โดยนิสิตจะได้ฝึกตรวจและตัดสินผลงานของผู้เข้าแข่งขัน
และเรียนรู้ขั้นกระบวนการเหล่านี้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิตามประเด็นที่ตนสงสัย 

   1.5 ชิ้นงานส าคัญของรายวิชาส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในบริบทจริงท า
ให้นิสิตเห็นว่าการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยสามารถน าไปใช้นอกจากการจัดการเรียนรู้
หรือกิจกรรมในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว โดยรายละเอียดของชิ้นงานส าคัญจะน าเสนอในประเด็นถัดไป 

2. การท าชิ้นงานหรือภาระงานที่ส าคัญ ชิ้นงานส าคัญของรายวิชา คือ การจัดท าหนังสือ
นิทานร้อยกรองสร้างสรรค์ โดยนิสิตแต่ละกลุ่มต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากครูและนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขทั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัย ก่อนที่จะน าข้อมูลไปออกแบบและสร้างสรรค์นิทานของแต่ละกลุ่มและจัดท า 
รูปเล่มตามความเหมาะสม ชิ้นงานส าคัญนี้ส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้ในรายวิชาทั้งการเขียนร้อยแก้วและ
การแต่งค าประพันธ์ไทย การตรวจงานเขียนตามมาตรฐานระดับชาติ และการใช้การเขียนพัฒนาผู้เรียน 

3. การเรียนรู้แบบก ากับและควบคุมตน ในแต่ละสัปดาห์ ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้นิสิตได้
น าเสนอแผนการด าเนินงาน รายงานความคืบหน้า และอธิบายวิธีแก้ปัญหาที่พบระหว่างการท างาน 
ก่อนจะให้ข้อเสนอแนะที่สนับสนุนให้นิสิตสามารถท างานได้อย่างราบรื่น  

4. การร่วมมือร่วมพลังท างาน นอกจากชิ้นงานส าคัญที่เป็นงานกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยยังมอบหมาย 
ให้นิสิตจับกลุ่มฝึกทักษะเขียนร้อยแก้วและแต่งค าประพันธ์ไทยต่าง ๆ ร่วมกันทุกสัปดาห์ ทั้งอภิปรายความรู้
และแนวทางการน าความรู้ไปใช้ร่วมกันเพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชามุ่งพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงของนิสิตผ่านกิจกรรม การอภิปราย และการท าชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งนิสิตจะต้องคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดลักษณะอื่น ๆ เพื่อท างานหรือภาระงานให้สมบูรณ์ 

6. การส่งเสริมผู้เรียนรายบุคคล ในแต่ละสัปดาห์ นิสิตทุกคนสามารถศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า
บนระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning management system) และตั้งค าถามหรือร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้น าค าถามและประเด็นจากการอภิปรายมาจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป 
เนื่องจากนิสิตแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ช่วยให้นิสิตแต่ละคนเรียนรู้เนื้อหาได้
อย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถของตน เพราะไม่จ ากัดเวลาส าหรับท าความเข้าใจและสามารถถาม
ค าถามโดยไม่ต้องระบุตัวตน นิสิตยังได้รับมอบหมายงานเดี่ยวเพื่อฝึกทักษะการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง
ค าประพันธ์ไทยโดยให้ใช้นามปากกาแทนชื่อจริงเพ่ือไม่ให้รู้สึกกังวลหรืออายระหว่างวิจารณ์ผลงานกัน 

7. การบรรลุมาตรฐานระดับสูง ทุกสัปดาห์ นิสิตจะได้รับผลการประเมินงานพร้อมค าวิจารณ์ 
ส าหรับเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละชิ้น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เดียวกับการแข่งขันทักษะการเขียนและ 
การประพันธ์ระดับชาติ เช่น เกณฑ์ในการตัดสิน “เรียงถ้อยร้อยความ” และ “กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Basic Education Commission, 2018) 
เกณฑ์การประช ันกลอนสดของมหาว ิทยาล ัยธ ุรก ิจบ ัณฑ ิตย ์ช ิงถ ้วยพระราชทาน สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่จัดมาต่อเนื่องกว่า 27 ปีและได้รับพิจารณาจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นรางวัลที่มีคุณภาพเทียบรางวัลสูงสุดระดับชาติ  (Dhurakij Pundit 
University, 2017) นอกจากนี้นิสิตยังได้อภิปรายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้
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โดยพิจารณาความเหมือนและต่างของเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าใจเหตุผลและ
ลักษณะเฉพาะของการประกวดแต่ละรายการ 

นอกจากนี้ แบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงชิ้นงานส าคัญของนิสิตยังได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุนทรภู่จ านวน 3 คน เพื่อให้นิสิตทราบถึงระดับความสามารถ 
ระดับคุณภาพ และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาผลงานให้สมบูรณ ์

8. การประเมินตามสภาพจริง รายวิชานี้เน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติจริงผ่านชิ้นงาน
และกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจงานเขียนเดี่ยวและกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ การประเมิน
การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ หรือการประเมินการตรวจ วิจารณ์ และตัดสินงานเขียนต่าง ๆ ในการสอบ
ปลายภาคนิสิตจะต้องให้แต่งค าประพันธ์ตามหัวข้อที่ก าหนด ตรวจและแก้ไขงานประพันธ์แต่ละชนิด 
ที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัดสินการประกวดค าประพันธ์พร้อมอธิบายเกณฑ์การตัดสินที่ใช้ 
ตลอดจนเขียนความเรียงสะท้อนคิดต่อการเรียนรู้ในรายวิชา สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ 
และความสามารถทีแ่ท้จรงิของนิสิตซึ่งวัดหรือประเมินได้ยากจากการท าแบบสอบที่เน้นความจ าเป็นหลัก 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอน
โดยอิงบริบทจริงมีผลต่อเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติหรือไม่ อย่างไร 
  2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอน
โดยอิงบริบทจริงมีผลต่อความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิด
การเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงที่มีต่อเจตคติต่อการเขียนร้อยแกว้และการแต่งค าประพันธ์ไทยของนิสิต 
  2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิด
การเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงที่มีต่อความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยของนิสิต 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่
ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับสถานการณ์หรือบริบทจริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริง มีลักษณะ 8 ประการตามแนวคิดของ Johnson (2002)  
 เจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย หมายถึง แนวคิด ความคิดเห็น 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่นิสิตมีต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย  
 ความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย หมายถึง ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ทางการเขียน
ร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านหลักสูตร  
วิธีวิทยาการสอน และการประเมินผล และบทบาทหน้าที่ครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง 
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ค าประพันธ์ไทย คือ การเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยตามโอกาสส าคัญ การตรวจงานเขียน 
และการตัดสินงานเขียนในการประกวดแข่งขัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพราะมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน า
ผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน (Wongwanich, 2016) 
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ที่มีลักษณะแบบคู่ขนาน (Convergent parallel)  
การวิจัยยังเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) แบบการศึกษากลุ่มเดียวที่
ออกแบบให้วัดก่อนและหลังการทดลอง (One-group pretest-posttest) รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2719342 ศิลปะการเขียน
และแต่งค าประพันธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 คน  

2. เครื่องมือในการวิจัย ในการวิจัยมีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี ้
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 คน จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาระหว่าง 0.67 - 1.0 แปลว่าสามารถน าไปใช้ได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับภาษาและข้อความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ มีดังนี้ 

  2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ มี 3 ชิ้น  
   2.2.1.1 แบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบสอบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ 

ที่มุ่งประเมินทักษะการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ การแต่งค าประพันธ์ การตรวจงานเขียน และ 
การตัดสินงานเขียนประเภทต่าง ๆ ประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนจ านวน 3 คน โดย 
ใช้เกณฑ์การตัดสินการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยของการประกวดระดับชาติ  และ 
แนวค าตอบที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนร่วมกันจัดท าขึ้น อนึ่ง แม้ว่าแบบสอบทั้ง 2 ชุดจะน าไปใช้ห่างกันถึง 
14 สัปดาห์ แต่เพื่อป้องกันปัญหาการจ าข้อสอบได้ของนิสิตซึ่งมีผลต่อคะแนนที่สูงขึ้นเนื่องจากมีจ านวน
ข้อสอบน้อย ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเนื้อหา เช่น หัวข้อที่ก าหนดให้เขียน ผลงานที่ก าหนดให้วิจารณ์   
ในแบบสอบดังกล่าวให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เป็น 
ผู้ตรวจสอบและพบว่าข้อค าถาม หัวข้อ และผลงานที่ก าหนดในแบบสอบสองชุดสอดคล้องกัน ทั้งนี้  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนานของแบบสอบด้วยการทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon signed-ranks test) 
พบว่าข้อสอบทั้ง 4 ข้อของแบบสอบทั้ง 2 ชุดมีค่าเฉลี่ยของคะแนน (Wilcoxon=48, Sig.=0.860) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Wilcoxon=2, Sig.=0.655) ค่าอ านาจจ าแนก (Wilcoxon=10, Sig.=0.068)  
ตลอดจนค่าความยาก (Wilcoxon=7, Sig.=0.465) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยะส าคัญทางสถิติที่ .05  
แสดงถึงความเป็นคู่ขนานระหว่างข้อสอบและระหว่างแบบสอบ แบบสอบทั้ง 2 ชุดมีค่าอ านาจจ าแนก
เฉลี่ย .43 และค่าความยากเฉลี่ย .41 โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมใน
การเป็นครูภาษาไทย 

   2.2.1.2 แบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย 
จ านวน 20 ข้อ เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert) ที ่มีมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยพัฒนาจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นงานวิจัยของ Samrongthong (2011) และ Boonruang (2011)  
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   2.2.1.3 แบบวัดความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย มุ่งวัดความพร้อมทางด้าน
การเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย มีจ านวน 25 ข้อ เป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert) ที่มี
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ หลักสูตร วิธีวิทยาการสอน การประเมินผล และ
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับครูภาษาไทย พัฒนาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างงานของ Mohamed 
Valcke & Wever (2017) และ  Stanford Center for Assessment, Learning and Equity (2013) 
และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับครูผู้ฝึกซ้อมและพานักเรียนไปแข่งขันทักษะการเขียนต่าง ๆ  

  2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้างค าถามหลักสัมพันธ์กับแบบวัดและแบบสอบในข้อ 2.2.1  

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและ
แต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง จ านวน 16 แผน โดยแบ่งให้การจัด 
การเรียนรู้การเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยมีจ านวนสัปดาห์เท่ากัน ส าหรับเนื้อหาของ
การเขียนร้อยแก้วนั้นเน้นไปที่การเขียนเรียงความ การเขียนเรื่องสั้น ๆ จากประสบการณ์และจาก
จินตนาการ การเขียนสารคดี และการเขียนโฆษณา ขณะที่การแต่งค าประพันธ์นั้นเน้นค าประพันธ์ไทย
ทุกประเภทที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. การด าเนินการทดลอง มีขั้นตอนส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ผู้วิจัยวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย กับความพร้อมใน

การเป็นครูภาษาไทยของนิสิตก่อนการทดลอง โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2.1.2 และ 2.2.1.3  
 3.2 ผู้วิจัยวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค ์การแต่งค าประพันธ์ การตรวจงานเขียน 

และการตัดสินงานเขียนประเภทต่าง ๆ ของนิสิตก่อนการทดลอง โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2.1.1 
 3.3 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
 3.4 ผู้วิจัยวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย กับความพร้อมใน

การเป็นครูภาษาไทยของนิสิตหลังการทดลอง โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2.1.2 และ 2.2.1.3  
 3.5 ผู้วิจัยวัดความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การแต่งค าประพันธ์ การตรวจงานเขียน  

และการตัดสินงานเขียนประเภทต่าง ๆ ของนิสิตหลังการทดลอง โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2.1.1 
 3.6 ผู้วิจัยสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2.2.2 
 3.7 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มเป้าหมายด้วย

สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งของเจตคติที่มีต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยกับของ  
ความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยด้วยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ ( t-test dependence) 
หรือการทดสอบวิลคอกซัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ อนึ่ง 
ผู้วิจัยจะเสนอผลจากการทดสอบทั้ง 2 แบบเมื่อมีข้อมูลที่แจกแจงแบบปกติและไม่ปกติในชุดเดียวกัน 
 3.8 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์แก่นเรื่อง (Thematic analysis)  
  3.9 ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
1. การศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย 

1.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้ว
และการแต่งค าประพันธ์ไทยแสดงให้เห็นว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 73.28 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 86.28 เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที 
แบบไม่เป็นอิสระพบว่า นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ 
ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

* p ≤ .05 
 

1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ อธิบายเจตคติเชิงบวกต่อ 
การเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยของนิสิตตามสาเหตุที่ช่วยสร้างเสริมเจตคติเชิงบวก ดังนี้ 

1.2.1 การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างเจตคติเชิงบวกต่อ 
การเรียน ทั้งการจัดเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้เรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมตัดสินใจต่าง ๆ  ซึ่งต่างจากประสบการณ์เดิมที่
นิสิตเคยสัมผัสมาในระดับมัธยมศึกษา ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนิสิตมีดังนี ้

 “...การที่เนื้อหาให้เรียงจากง่ายไปยากถือเป็นการปรับพื้นฐานและไม่ท าให้หนูรู้สึกที่
ไม่ดีกับวิชา หรืออคติเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ท าไม่ได้อยู่ดี”                                         (นิสิต 01)1 

 “...เคยเรียนในรูปแบบที่ครูเขียนฉันทลักษณ์บนกระดานแล้วให้การบ้านซึ่ งไม่
น่าสนใจเท่าไรนัก แต่การสอนกับการตรวจงานของอาจารย์ที่จะแนะน าว่าควรจะปรับแก้ยังไงท าให้หนู
เข้าใจมากขึ้น ยิ่งการให้แนวคิดไปคิดเองว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมายังไง ช่วยให้หนูได้ท างานจากความสนใจ
จริง ๆ หนูประทับใจมาก”                                                                                            (นิสิต 03) 

1.2.2 การเรียนรู้อย่างมีความสุข ช่วยให้นิสิตมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนเพราะช่วย
ลดความกังวลและความเครียดที่มีต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย เพราะช่วยเปลี่ยน

                                                                 
1 รหัสแทนนิสิตที่ให้สัมภาษณ์และชุดข้อมูลที่ได้จากการถอดบทสัมภาษณ์ 

ด้านที่วัด คะแนน 
Pre-test 

S-W 
Post-test 

S-W t 
x̅ S.D. x̅  S.D. 

เจตคติต่อการเขียน
ร้อยแก้วและการแต่ง
ค าประพันธ์ไทย 

100 73.28 5.79 0.982 86.28 4.83 0.902 -6.745* 
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ความคิดที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากและไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมที่สนุกสนานก็มีส่วนช่วยให้นิสิตมี
เจตคติเชิงบวกและมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนิสิตมีดังนี้ 

 “...จากตอนแรกที่กลัวการเขียนกลอนมาก พอเรียนไปกลับเครียดและกดดันน้อยลง 
เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายและสนุกมาก โดยเฉพาะเวลาท ากิจกรรมหรือเล่นเกมกลอน 
ต่าง ๆ”                                                                                               (นิสิต 01) 

1.2.3 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ช่วยให้นิสิตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการน าความรู้
จากในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตจริงในฐานะครูภาษาไทย ส่งผลให้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น 
ของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้แม้จะเป็นเรื่องยาก ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนิสิตมีดังนี้ 

 “...ทุกสิ่งที่ได้เรียนเป็นความรู้ที่ส าคัญทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่หนูจะต้องใช้ในอนาคต” 
                                                                                                                            (นสิิต 04) 

 “...อาจารย์สอนให้หนูเข้าใจตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเขียนและเอาตัวชี้วัดมาจัดล าดับ
เนื้อหาการเรียน หนูจึงรู้ว่าหนูต้องเรียนไปเพื่ออะไร และหนูจ าเป็นต้องท ามันให้ได้ด้วย”  (นิสิต 05) 

1.2.4 การเรียนรู้จากต้นแบบและการปฏิบัติจริง มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเจตคติ
เชิงบวก คือ นิสิตได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เนื้อหานั้น ๆ (Pedagogy through pedagogy)  
จึงเห็นแนวทางการน าทฤษฎีหรือเนื้อหาไปใช้สถานการณ์จริง นอกจากนี้ การได้ลงมือปฏิบัติจริงยังช่วยให้
นิสิตได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการฝึกให้คุ้นเคยและไม่กลัวหรือกังวลที่จะน าความรู้ 
และความสามารถดังกล่าวไปใช้ในอนาคต ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนิสิตมีดังนี้ 

 “...การได้ลองตัดสินเรียงความและกลอนกับผู้เชี่ยวชาญท าให้หนูมั่นใจว่าหนูสามารถ
จัดการแข่งขันแบบนี้และเป็นกรรมการได”้                               (นิสิต 02) 

 “...อาจารย์ใช้เทคโนโลยีมาใช้สอน และเวลาเรียนก็จะชวนให้พวกหนูคิดถึงสิ่งที่
ต้องระวังหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหนูน าสิ่งที่อาจารย์สอนไปใช้กับนักเรียน มันท าให้หนูเห็น
และเข้าใจว่าจะต้องน าเนื้อหานั้นไปใช้ยังไง หรือว่านักเรียนจะรู้สึกประมาณไหน เพราะว่าหนูได้ผ่าน
มาแล้ว”                                                                        (นิสิต 04) 

2. การศึกษาความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย 
2.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1.1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยพบว่า

นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 62.14 คะแนนและมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 86.28 คะแนน 
ทั้งนี้ เมื่อน าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติพบว่า นิสิตที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอน  
โดยอิงบริบทจริงมีความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 นอกจากความพร้อมในการเป็นครูในภาพรวมที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาข้อมูลความพร้อม 
ในแต่ละด้านยังพบว่าสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่านิสิตเชื่อมั่นว่า 
มีความพร้อมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ด้านที่วัด คะแนน 
Pre-test 

S-W 
Post-test 

S-W t Wilcoxon 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

หลักสูตร 25 11.71 2.42 0.968 21.14 2.19 0.842 -9.95* 28.0* 
การสอน 50 25.28 6.96 0.908 42.85 4.25 0.983 -6.64* 28.0* 

การประเมินผล 25 13.14 3.07 0.918 21.42 2.63 0.957 -4.79* 27.0* 
บทบาทหน้าที่ 25 12.00 3.21 0.924 20.28 1.60 0.750* -5.74* 28.0* 

ภาพรวม 125 62.14 14.40 0.891 105.71 8.80 0.987 -7.68* 28.0* 
* p ≤ .05 
 

 2.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15 คะแนนและมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.71 คะแนน เมื่อน า
ข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติพบว่า นิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งค าประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีคะแนน
สอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   นอกจากคะแนนรวมหลังเรียนที่สูงขึ ้นกว่าก่อนเรียนแล้ว  เมื่อพิจารณาคะแนน 
แต่ละด้านยังพบว่าสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่านิสิตมี
ความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยมากขึ้น 
โดยเฉพาะการตัดสินงานเขียนประเภทต่าง ๆ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

* p ≤ .05 
 

2.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ สามารถอธิบายความพร้อม
ในการเป็นครูภาษาไทยได้ ดังนี้ 

ด้านที่วัด คะแนน 
Pre-test 

S-W 
Post-test 

S-W t Wilcoxon 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

การเขียนร้อยแก้วฯ 10 4.85 0.69 0.840 7.57 1.39 0.800* -6.45* 28.0* 
การแต่งค าประพันธ์ 10 3.85 2.41 0.733* 6.00 1.43 0.891 -2.68* 25.5* 
การตรวจงานเขียน 10 2.85 0.69 0.840 6.57 0.97 0.937 -6.56* 27.0* 
การตัดสินงานเขียน 10 3.28 1.11 0.922 6.85 0.69 0.840 -9.68* 28.0* 

ภาพรวม 40 15.00 3.41 0.883 26.71 1.38 0.858 -11.52* 28.0* 
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2.2.1 ด้านหลักสูตร นิสิตเข้าใจตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ สามารถตั้งวัตถุประสงค์และจัดเนื้อหา
ได้อย่างถูกต้องตามจุดเน้นของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ดังที่นิสิตได้อธิบายว่า 

    “...หนูสามารถสามารถอ่าน วิเคราะห์ และน าตัวชี้วัดไปตั้งวัตถุประสงค์และ
ออกแบบการสอนที่สอดคล้องกันได้ ถ้าหนูสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดนักเรียนของหนูก็จะได้รับ
ประโยชน์ไปด้วย”                                                   (นิสิต 07) 

2.2.2 ด้านวิธีวิทยาการสอน นิสิตมีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนร้อยแก้ว
และการแต่งค าประพันธ์ไทย ตลอดจนรู้จักแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้จัดการเรียนรู้ของตน 
เนื้อหาในบทสัมภาษณ์มีดังนี้ 

“...หนูสามารถน าแหล่งเรียนรู้จากวิชานี้ไปใช้ออกแบบเนื้อหาหรือให้นักเรียนไปค้นต่อ
ได้ เพราะอาจารย์มักจะแนะน าหนังสือที่มีเนื้อหาถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ด”ี       (นิสิต 01) 

 “...หนูได้ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น การ
ใช้เกมกลอน และการยกตัวอย่างงานเขียนหรือกลอนในชีวิตประจ าวันอย่างค าขวัญ สโลแกน หรือเพลง
มาดึงดูดให้นักเรียนรู้สึกว่าการเขียนและศิลปะการเขียนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว”      (นิสิต 02) 

“...หนูเรียนรู้การสั่งงานที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งหัวข้อหรือวิจารณ์งาน ซึ่งท าให้
ทุกคนอยากท าเพราะได้ท าตามที่สนใจ รวมถึงวิธีสอนต่าง ๆ”                                     (นิสิต 06) 

2.2.3 ด้านการประเมินผล นิสิตมีความสามารถในการตรวจงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งยัง
รู้จักใช้การประเมินระหว่างเรียนและการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเจตคติเชิงบวก รวมถึงทราบแนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตคนหนึ่งกล่าวว่า 

   “...การประเมินงานแต่ละชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่หนูจะน าไปใช้ ทั้งการที่อาจารย์
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น การให้
เพื่อนช่วยประเมินผลงานกัน หรือการประเมินความรู้ฉันทลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ไม่ใช่การท าข้อสอบ
กากบาท”                                                             (นิสิต 05) 

2.2.4 ด้านบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นิสิตทุกคนสามารถเขียนงานเขียนร้อยแก้ว 
เชิงสร้างสรรค์และแต่งค าประพันธ์ไทยตามโอกาสต่าง ๆ ที่มักพบในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งยัง
สามารถตรวจ วิจารณ์ และตัดสินผลงานการเขียนแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานระดับชาติ 
ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนิสิตมีดังนี้ 

    “...หนูสามารถแต่งค าประพันธ์ที่ครูภาษาไทยมักถูกขอให้ท า เช่น 
กลอนเทิดพระเกียรติ กลอนเกษียณ และยังสามารถฝึกนักเรียนเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันได้โดยใชว้ิธีการฝึกเด็ก
ที่อาจารย์ใช้สอน หรือถ้าหากจะให้ตัดสินกลอนก็ท าได้เพราะรู้จักเกณฑ์และแนวทางตัดสิน รวมถึงได้ลองฝึก
ตัดสินแล้วด้วย”                                                                      (นสิิต 06) 

 
อภิปรายผล 

1. การศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย การที่นิสิตมีเจตคติต่อ
การเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น 
อภิปรายได้ว่านิสิตได้เรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงความหมายระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
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ของแนวคิดที่ใช้ การท าเช่นนี้ช่วยให้นิสิตเห็นความส าคัญของเนื้อหาและตระหนักถึงประโยชน์ต่อการน า 
ไปใช้ในวิชาชีพ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงให้นิสิตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับสื่อร่วมสมัย เช่น 
เพลงไทยสากล การร้องแร็พ หรือถ้อยค าส านวนที่อยู่ในกระแสนิยม ยังเป็นการปรับเจตคติเชิงลบที่นิสิต 
ส่วนใหญ่มักมองว่าการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทยเป็นเรื่องยาก ไม่น่าสนใจ และไกลตัว 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความหมายและงานวิจัยที่ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และระหว่างความรู้ใหม่กับการน าไปใช้จริงช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
เจตคติเชิงบวกทั้งต่อวิชาและวิธีเรียนรู้ (Novak, 2011) 

การวิจัยนี้ใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีส่วนช่วยให้นิสิตมีเจตคติเชิงบวกต่อการเขียนร้อยแก้ว
และการแต่งค าประพันธ์ไทยด้วย เนื่องจากผู้วิจัยมุ่งประเมินนิสิตผ่านช้ินงานหรือภาระงานมากกว่า 
การมุ่งประเมินความรู้จากแบบสอบ ประกอบกับใช้การประเมินระหว่างเรียน (Formative assessment)  
นิสิตจึงได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองและพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง 
ค าประพันธ์ไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป การวิจารณ์งานโดยให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเหมาะสมโดยชี้
ข้อบกพร่องและเสนอแนะวิธีปรับปรุงแก้ไขผลงานให้เห็นเป็นตัวอย่างยังท าให้นิสิตไม่กลัวความผิดพลาด
และสามารถพัฒนางานอื่น ๆ ที่ได้ดีย่ิงขึ้น กระบวนการประเมินเช่นนี้ท าให้นิสิตได้เห็นพัฒนาการของตน
ในแต่ละสัปดาห์และเห็นการท างานที่ยากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าเป็นความกดดันหรือกังวล 
การประเมินตามสภาพจริงยังช่วยให้นิสิตเห็นความส าคัญของการน าเนื้อหาไปใช้ในชีวิตจริงผ่านการท า
ชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะสอดคล้องกับบริบทจริงในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ลักษณะนี้จึงช่วยส่งเสริม
ให้นิสิตมีเจตคติเชิงบวกต่อการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย ดังที่ Johnson (2002) และ 
Muller (2012) ได้อธิบายว่าการประเมินตามสภาพจริงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะเปิดโอกาสให้แสดง
ความรู้ที่แท้จริงผ่านการปฏิบัติ การเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์เดิม และการใช้ทักษะการคิด 
ขั้นสูงในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงผลของการประเมินตามสภาพจริงต่อเจตคติเชิง
บวกต่อการเรียนรู้ (Kulprasit, 2016; Tibrani, AloysiusSiti, Zubaidah & Ghofur, 2017) 

2. การศึกษาความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยของนิสิต การที่นิสิตที่มีความพร้อมในการเป็น
ครูภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายได้ว่า การที่ผู้วิจัย
มอบหมายชิ้นงานที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของครูภาษาไทยในด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่ง 
ค าประพันธ์ไทยตลอดทั้งรายวิชา ท าให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้จนคุ้นเคยกับบทบาทหน้าที่เหล่านี้และ
ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องยากอีกต่อไป ทั้งนี้ ผลงานชิ้นสุดท้ายที่เป็นการเขียนนิทานร้อยกรองสร้างสรรค์จน
สามารถตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้นิสิตเห็นศักยภาพของตนใน
ด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย และรู้สึกว่าตนมีความพร้อมพอที่จะน าความรู้และ
ความสามารถนี้ไปใช้ในการเป็นครูในอนาคต ดังที่ Johnson (2002) กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้ท างาน 
ที่สัมพันธ์กับบริบทหรือสถานการณ์จริงในชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนรู้ระดับความสามารถของตนเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถเหล่านั้นในช้ันเรียนให้เพียงพอและพร้อมต่อการน าไปใช้จริงในอนาคต 
 การบรรลุมาตรฐานระดับสูงยังส่งผลต่อความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทยด้านการเขียนร้อยแก้ว
และการแต่งค าประพันธ์ไทยของนิสิตด้วย เพราะการที่ผู้วิจัยประเมินงานเขียนต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ 
การตัดสินระดับชาติท าให้นิสิตเข้าใจเกณฑ์ อีกทั้งแนวทางการเขียนหรือแต่งค าประพันธ์เพื่อให้ผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์นั้น ๆ ทั้งนี้ การให้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติเป็นผู้วิพากษ์และประเมินชิ้นงานส าคัญ
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ของนิสิตช่วยให้นิสิตทราบความพร้อมของตน ซึ่งเมื่อนิสิตผ่านมาตรฐานดังกล่าวก็แสดงว่ามีความพร้อมใน
การเป็นครูภาษาไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย  
ดังที่ Johnson (2002) กล่าวว่า การตั้งมาตรฐานระดับสูงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูก
และมุ่งพัฒนาตนจนท าไดส้ าเร็จ เมื่อบรรลุมาตรฐานก็แปลว่าผู้เรียนมีความพร้อมพอจะน าไปใช้จริงแล้ว 
 นอกจากปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ผลงานการวิจัยประสบความส าเร็จ ลักษณะส าคัญอื่น ๆ ของ
แนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงก็มีส่วนส าคัญด้วย กล่าวคือ การที่นิสิตมีโอกาสสร้างสรรค์
งานเด่ียวตามความสนใจคู่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่ม โดยสามารถวางแผน ติดตาม 
และด าเนินงานได้ตามความเหมาะสมของตนภายใต้ค าแนะน าของผู้วิจัย ช่วยส่งเสริมทั้งเจตคติเชิงบวก
และความพร้อมในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับที่ Berns และ Erickson (2001a) กล่าวถึง
ความส าเร็จของการใช้แนวคิดนีว้่า นักศึกษาครูและครใูนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 อนึ่ง การวิจัยนี้มีข้อจ ากัด คือ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มุ่งแก้ปัญหาในรายวิชา
ของผู้วิจัยเองจึงไม่มีกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยจึงไม่เหมาะที่จะใช้อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน างานวิจัยนี้ไปทดลองอีกครั้งโดยก าหนดให้ผู้สอนเป็นครูภาษาไทยที่ไม่มีความสนใจ
พิเศษหรือมีความสามารถพิเศษทางด้านการเขียนร้อยแก้วและการแต่งค าประพันธ์ไทย เพื่อศึกษาว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริงมีผลโดยตรงต่อตัวแปรตามในงานวิจัยนี้
เพราะประสิทธิภาพของแนวคิดเอง หรือจ าเป็นต้องใช้คู่กับผู้สอนที่มีลักษณะเฉพาะ 
 2. ควรมีการทดลองเพื่อศึกษาความคงทนของตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ที่เกิดขึ้นจากการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยอิงบริบทจริง  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ระดับมัธยมศึกษา ส าหรับการน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงไปใช้ในระดับ
มัธยมศึกษา ผู้สอนจ าเป็นจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและ
ข้อจ ากัดด้านตัวชี้วัดและเวลา ทั้งนี้ อาจออกแบบบทเรียนในลักษณะหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเพื่อที่จะ
บูรณาการตัวชี้วัดได้ครบถ้วนและมีเวลาพอส าหรับจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองลักษณะส าคัญทั้ง 8 ประการ
ของแนวคิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการน าความรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในบริบทจริงได้อย่างชัดเจน 
 2. ระดับอุดมศึกษา ส าหรับการน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทจริงไปใช้ในระดับ 
อุดมศึกษานั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของรายวิชาซึ่งควรเชื่อมโยงกับการน าไปใช้ 
ในอาชีพหรือวิชาชีพในอนาคตเพื่อที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดได้อย่างเหมาะสม ส าหรับ
วิชาทางมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่ไม่มีวิชาชีพที่จะน าความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะจัดการเรียนรู้โดยน าบริบทจริงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ 

หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ   2) ศึกษาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ความฉลาดทางดิจิทัล  
(VGE 110) ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ทั้งหมด 32 คน เครื่ องมือที่ 
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ 
ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบไม่อิสระ และ t-test 
one sample group 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษามี
ทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน (เฉลี่ยร้อยละ 78.75) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 75) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
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ค าส าคญั 
 ผลจัดกิจกรรม  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement 

before and after learning of students with creative and productive based learning 
activity, 2) to study the creative skills of students with creative and productive based 
learning activity compared with 75 percent criteria, and 3) to study student satisfaction 
with creative and productive based learning activity. The sample used in this research 
was a group of undergraduate students at Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage whom enrolled in Digital Intelligence (VGE 110) course in the 
semester of 1/2018 selected by using cluster random sampling total of 32 people. The 
tools used in this research were creative and productive based learning activity plans, 
a learning achievement test, a creative thinking skill test, and a satisfaction survey. The 
statistics used in this research were mean, standard deviation and t – test for 
dependent samples and t-test one sample group. 

The results of the study showed that: 1) learning achievement after learning 
with creative and productive based learning activity had a higher average score at the 
statistical significance level of 0.05, 2) students had a higher average score of creative 
thinking skills after studying at an average of 78.75 percent which was higher than the 
specified criteria of 75 percent at the statistical significance level of 0 .05, and 3) the 
student satisfaction towards creative and productive based learning activity at a high 
level, with a mean score of 4.46 and a standard deviation of 0.60. 

 
Keywords 
    Activity Achievement, Creative Thinking Skills, Creative and Productive Based 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้
และแนะน า ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการบูรณาการ
ความรู้และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ   ในกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีอิสระและมีเป้าหมายของ
ตนเองสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมสู่สังคม 
สอดคล้องกับ (Duangpummes & Kaewurai,  2017) สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนในยุค 4.0 มีลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
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ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะของการท างานแบบร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง  
ให้เหตุผลแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลาย จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษา ยุค 4.0 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ  เป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิ งสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาและสังเคราะห์ถอดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ  เพื่อออกแบบระบบการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาการเรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 นั้น สามารถ
กระท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นการเรียนการสอนที่ผลลัพธ์
ของการเรียนรู้คือผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตที่เกิดจากความรู้  ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนความร่วมมือกันของผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน (Chanthamaruk  et al., 2018) วิชา
ศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นั้นมีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาความฉลาดทาง
ดิจิทัล (VGE110) เป็นรายวิชาที่จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
กิจกรรม ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จาก
เหตุการณ์ สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย และท าโครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาน ามาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยให้
อาจารย์สอนเป็นทีม ลดการสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสาร
ประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างผลผลิต เป็นการเรียนรู้ที่ต้อง
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนที่หลากหลาย การเรียนการสอนในรูปแบบของการท า
โครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติงานจากกิจกรรมการเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันตามความสนใจ  ต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมและ
ความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือท า  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็นกา 
รเรียนการสอนที่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ คือผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากความรู้ ประสบการณ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกันของผู้สอนกับผู้ เรียน   ผู้ เรียนกับผู้ เรียน  ผู้วิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน ากระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาความฉลาดทางดิจิทัล ให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์สามารถคิดค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่ และมีความหลากหลาย โดยมีสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมา ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิต
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ภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ส าเร็จ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือท าส่งเสริมให้คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. หลังการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นหรือไม่   

2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 หรือไม ่

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  
อยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ    
 2. เพื่อศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิง 
สร้างสรรค์และผลิตภาพเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ผู้วิจัยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ความฉลาดทางดิจิทัล (VGE 110)  ของงานวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จ านวน 300
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจากนักศึกษา 30 หลักสูตร สุ่มมา 4 
หลักสูตร ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งหมด 32 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   
   2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จ านวน 5 แผน  
ระยะเวลา 15 ชั่วโมง 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
   2.3 แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบอัตนัยจ านวน 3 ข้อ จ านวน 
1 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ได้แก่  
1) ความคิดคล่อง 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดริเริ่ม 
   2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
    3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  
   3.1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง 
การจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
    3.1.2 วิเคราะห์ มคอ.3 ของรายวิชาความฉลาดทางดิจิทัล (VGE 110) และ
วัตถุประสงค์ รวมถึง วิเคราะห์แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  
5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจะได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมต่อไป 
    3.1.3 จัดท าแผนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ด าเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยได้วางแผนการสอน โดยก าหนดวิธีการสอน  
สื่อการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา รวมถึงก าหนดเนื้อหาที่ที่จะ
น ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 2) น าแผนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพที่
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 3) ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามที่
ก าหนดไว้  
      3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
        3.2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างข้อสอบที่ดี
รวมถึงศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา เพื่อพิจารณาแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุประสงค์ 
ให้ครอบคลุม ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  
        3.2.2  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องของแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุประสงค์ จากนั้นน าผลการ
พิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง เลือกข้อสอบที่มีค่า (Index of item-objective 
congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (Nantasukhon,  2012)  ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC 
มีค่าตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่าแบบทดสอบมีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ โดยผู้วิจัย
เลือกข้อสอบไว้จ านวน 40 ข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบต่อไป 
        3.2.3  วิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ น าผลการสอบมาวิเคราะห์ หาค่าความ
ยากง่าย (P) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายตั้งแต่ .20 -.80 และค่าอ านาจจ าแนก (R) ตั้งแต่ 
.20ขึ้นไป (Tiantong, 2002) โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานไว้จ านวนทั้งหมด  
30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .43 -.77 และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .33 -.53  
        3.2.4  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ ค านวณ
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โดยใช้ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82 ซึ่งมี
คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
    3.3  แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนดังนี ้ 
      3.3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์  ขึ้นตามแนว
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (1969 cited in Sirichokchaitrakun & Silanoi, 
2015) เป็นลักษณะแบบอัตนัยจ านวน 3 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด 1) ความคิดคล่อง คือปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน  2 ) ความคิด
ยืดหยุ่นหรือความหลากหลาย คือ การคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 3) ความคิด
ริเริ่ม คือความคิดแปลกใหม่ที่ไม่มีใครนึกหรือคิดมาก่อน 
       3.3.2 การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่สร้างเรียบร้อยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยง แล้วน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ทั้งน้ีผู้วิจัย
เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 มาใช้เป็นแบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 3 ข้อ
ได้ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.66 - 1.00  
    3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดังนี ้ 
 3.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากแนวคิด ทฤษฎี 
ต่าง ๆ  และจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 

3.4.2 ก าหนดกรอบแนวความคิดและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ ด้านการ
จัดรูปแบบกิจกรรมการการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
งาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 1 ฉบับ  

3.4.3 การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงตรง แล้วน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามความพึงพอใจต่อไป  
   3.4.4 การทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจไปเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง  จากนั้นได้น าผลมาวิเคราะห์ 
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 
น าเอาแบบสอบถามนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป    
  4. ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
     4.1 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ และ 
อธิบายถึงวิธีการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ชี้แจง
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เกณฑ์ในการประเมินผลงานให้นักศึกษาได้รับทราบ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนส าคัญที่นักศึกษาต้องท าความเข้าใจในการจัดกิจกรรม  
     4.2 ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเริ่มกิจกรรม 
     4.3 ผู้วิจัยได้น าแนวทางของ (Chanthamaruk  et al., 2018) ได้เสนอกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับรูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส าหรับการศึกษา 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ได้ก าหนดขั้นตอนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็น 3 
ระยะ และระยะที่ 4 เป็นการขับเคลื่อนส าหรับระดับคณะและมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาปรับ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมใน รายวิชา ความฉลาดทางดิจิทัล (VGE 110)  โดยขั้นตอนการด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่  1  ระยะก่อนพัฒนาผลิ ตภาพ ( Pre-production phase) กิ จกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอนในระยะนี้ ผู้วิจัยได้น าแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพ จ านวน 5 แผน รวมระยะเวลา 15 ชั่วโมง ให้นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีและเนื้อหาของรายวิชาเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นสถานการณ์หรือปัญหา ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้รายวิชาและการ
พัฒนาผลิตภาพ และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีกิจกรรม
ศึกษาพื้นที่ชุมชนในบริบทจริง โดยผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและลงส ารวจพื้นที่ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาร่วมกันรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม และน ากลับมา
เสนอกับผู้วิจัยในรูปแบบของโครงการ น าข้อมูลหรือปัญหามาตั้งโจทย์พิจารณาความเป็นผลิตภาพ  
เชิงสร้างสรรค์ เช่น ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย ในระยะนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผลิตภาพหรือผลงาน
จากการเรียน กิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงพื้นที่หรือร่วมกิจกรรมกับผู้ใช้ ประโยชน์จะช่วยให้ 
การพัฒนาผลิตภาพถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงได้มากกว่า 
   ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาผลิตภาพ (Production phase) ในระยะนี้ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษา
เป็นผู้ออกแบบ และด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นกระบวนการ โดยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน า
เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมการใช้ความรู้ ทักษะ และกระตุ้นความคิดหลากหลาย (Flexibility) และความ
แปลกใหม่ (Unusual) หรือความริเริ่ม (Original) ส่งเสริมการกล้าคิดสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักศึกษา รวมถึงอ านวยความสะดวก เตรียมสื่อต่าง ๆ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
ในการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภาพหรือผลงานจากระยะที่ 1 ได้ส าเร็จ รวมถึงให้
นักศึกษาฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Work based Learning) และ ผู้ วิจัยคอยติดตาม
ความก้าวหน้าของผลงานอย่างต่อเนื่อง   
   ระยะที่ 3 ระยะหลังการพัฒนาผลิตภาพ (Post-production phase) เป็นระยะที่มีการ
ประเมินผลิตภาพและประเมินกระบวนการ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน  
ซึ่งในการประเมินผลงานผู้วิจัยได้ชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้นักศึกษาได้รับทราบตั้งแต่ก่อน
เริ่มพัฒนาผลงาน ในการประเมินผลงานผู้วิจัยได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน  
ในห้องเรียนด้วย รวมถึงนักศึกษาได้น าผลงานให้ชุมชนประเมินด้วย 
    4.4  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะความคิดสรา้งสรรค์ให้นักศึกษาท าการทดสอบ   
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    4.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ ให้นักศึกษาท าการประเมิน 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษา ด้วยค่าทางสถิติ t – test (dependent sample) นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ สถิติที่ใช้ในการทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเทียบกับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าสถิติ  t-test for one sample 
(Unaromlert, 2006) 

5.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) (KitpridaBorrisut, 2000) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ แสดงผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
 

การทดสอบ จ านวนนักศึกษา คะแนนเต็ม x̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 32 30 15.31 1.77 

16.14* .000 
หลังเรียน 32 30 22.81 2.76 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 1 ผลการท าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนการเรียน
โดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.31 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 และค่าเฉลี่ยการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 22.81 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.76  คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ สามารถพัฒนาการเรียนของนักศึกษาเชื่อถือได้จริง 95%  
  2. ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

 

การทดสอบ 
จ านวน
นักศึกษา  

คะแนน
เต็ม x̅ μ S.D. t Sig. 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 32 30 23.62 22.5 1.3 4.86* .000 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรม  
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ  
ผลิตภาพ แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพ 
 

รายการ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 4.46 0.54 มาก 
2. ด้านการจัดรูปแบบกิจกรรมการการเรียนการสอน 4.52 0.56 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.44 0.65 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผลงาน 4.43 0.63 มาก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.46 0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅= 4.46, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดรูปแบบกิจกรรมการการเรียนการสอน (x̅= 4.52, S.D. = 0.56) 
รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ (x̅= 4.46, S.D. = 0.54) และด้าน
สื่อการเรียนการสอน (x̅= 4.44, S.D. = 0.65) และด้านการวัดและประเมินผลงาน (x̅= 4.43,  
S.D. = 0.63) 

 
อภิปรายผล 
 จากการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนการเรียนโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.31 และหลังเรียนมีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 22.81 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยกระบวนการเรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้
ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา  ทั้งแผน
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ชี้แนะเป็นที่
ปรึกษาและในการจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้เปลี่ยนบทบาทจากการสอนที่เน้นการบรรยายอย่างเดียว   
มาเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะแสดงบทบาทและท าหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งสิ่ง  
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าการท่องจ า ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
ได้มากกว่าและยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juithong (2018) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ที่มี
ต่อความสามารถในการเรียนรู้  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้มีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้  สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตรงกันกับ Changkeaw 
(2017) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต
ภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมทางสุขภาพของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ  
การปฏิบัติ และความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรมทางสุขภาพหลังการทดลองของนักเรียน  
กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ พบว่า นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 78.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับ (Sirichokchaitrakun & Silanoi, 2015) ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะ 
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม พบว่า ผลจากการทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 28 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.79 และมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 78.62 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมการเรียน ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่วิธีการให้นักศึกษา
ลงชุมชนสถานที่จริงที่นักศึกษาจะได้ใช้ทักษะที่หลากหลายและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด
สร้างสรรค์สามารถคิดค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่ และมีความหลากหลาย โดยมีสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากสิ่งที่พบจริงในสถานการณ์จริง ๆ 
สอดคล้องกับ Gomaratut (2014) สรุปว่าการปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากสถานการณ์
และประสบการณ์จริงเป็นวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นบริบทให้ผู้เรียนได้คิด 
วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ โดยเน้น
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบเน้นการกระท ากิจกรรม และการคิดร่วมกันของผู้เรียน
หรือผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากความรู้ 
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ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกันของผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ฉะนั้น
การเรียนรู้ เพื่อสร้างผลงาน ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
มีการพัฒนาพฤติกรรมและความคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือท า 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ 
ผลิตภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนได้
เน้นกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิด และเน้นการท ากิจกรรม
เพื่อให้ได้ผลงาน โดยให้นักศึกษาได้ลงชุมชนจริง ๆ เพื่อศึกษาปัญหาจากสถานการณ์จริง ผู้สอนไม่เน้น
บรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว คอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ให้กับผู้เรียน จัดหาสื่อและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถ ค้นหาความถนัด ความสนใจและมุ่งมั่นท าเพื่อให้เป้าหมาย
การเรียนสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับ Gomaratut (2014) สรุปว่าผู้สอน เป็นผู้ประสาน อ านวยความ
สะดวก ชี้น า และชี้แนะ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตื่นตัวและกล้าแสดงออก กระตุ้นให้กล้าพูด กล้าถาม 
กล้าท า และให้ก าลังใจเมื่อผู้เรียนผิดพลาด เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม และค้นหา ผลักดันศักยภาพของ
ผู้เรียน แสวงหาโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน กล่าวคือ เป็นผู้ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และทันสมัย 
เพื่อน าความรู้ใหม่มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าวจึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะน ากิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  
ไปใช้ ควรมีการศึกษาขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจ และวางแผนเตรียมการที่ดีก่อนลงมือปฏิบัติ
จริง ครูผู้สอนควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และอธิบายรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลงานให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และครูผู้สอนต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  
ได้หลากหลายให้เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาและผู้เรียน 
 2. กิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน และท างานร่วมกันเป็นทีม อาจารย์ผู้สอนต้องกระตุ้น และติดตามให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพในการพัฒนาร่วมกับทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะ
การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่างคณะเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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KitpridaBorrisut, B. (2000).  kānwičhai kān wat læ pramœ̄nphon [The Research, 
Measurement and Evaluation]. 2nd. Bangkok: Faculty of Social Sciences and 
Humanities Mahidol University. 

Nantasukhon, R. (2012). lakkān wat læ pramœ̄nphon kānsưksā [Measurement 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และโอกาสและความท้าทายในประเด็นการสมรส
และการรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในมุมมองของนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม 
ประกอบด้วย นักสังคมศาสตร์ นักมนุษย์ศาสตร์ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สาม 
จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ภายใต้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการใช้ประสบการณ์ตรงและ
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลมาท าการตีความหมาย วิเคราะห์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร ของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย พบว่า การจดทะเบียนสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 และ 1458 
ส่วนร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. 2561 ก็ยังไม่ให้สิทธิที่ครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ โดยเฉพาะสิทธิการรับรองบุตร ซึ่งในกฎหมายได้ระบุไว้เกี่ยวกับประเด็นของการรับบุตรบุญธรรม
นั้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันระหว่างคู่สมรสเท่านั้น โดยเฉพาะการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ต่อบุตรบุญธรรมที่ให้การอุปการะนั้นด้วย และ 2) โอกาสและความท้าทาย
ในประเด็นการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในมุมมองของนักวิชาการ
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และนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย พบว่า สังคมไทยในปัจจุบันเปิดกว้างทางทัศนคติ และ
ยอมรับตัวตนที่หลากหลายของมนุษย์กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น นี่อาจเป็นโอกาสที่
กลุ่มหลากหลายทางเพศควรมีสิทธิที่จะสร้างครอบครัว อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้
อย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากรัฐยอมรับ แต่อย่างไรก็ตาม ความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพย่อมเป็นสิ่ง
ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชนที่แต่ละบุคคลพึงมีและทุกคนในสังคมควรเคารพ
ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การที่บุคคลเพศเดียวกันจะได้รับการส่งเสริมมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกิดจากกระแสของสังคมที่มีมุมมองต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม
กันในการที่จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตรงกัน ซึ่งเป็นความท้าทายของสังคมไทยที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อกฎหมายรองรับสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรสร้างแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้และความ
เข้าใจเรื่องสิทธิ วิถีทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสภาพ
สังคมในปัจจุบัน อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของเพศวิถี
ภายใต้สิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค 
 
ค าส าคญั 
 ความเสมอภาค กลุ่มหลากหลายทางเพศ การสมรสและรบัรองบุตร 
 

ABSTRACT 
The present study aimed at studying the problems of rights to marriage 

and child adoption in LGBT in Thailand and the opportunities and challenges in terms 
of marriage and child adoption in the points of view among the scholars and social 
activist. The samplings consisted of the social scientists, human scientists and social 
activist related to transgender totally 7  people. The study was qualitative research 
which concerned about the experiences as well as opinions of the samplings by in-
depth interview.  

According to the study, it was found that: 1) the problem of the rights of 
spouses and legitimate child of LGBT people group in Thailand. It was found that marriage 
registration of LGBT groups who could not act because of contrary to Thailand Civil and 
Commercial Code in Section 1448 and 1458. For Civil Partnership Bill 2018 would not grant 
that doesn’t cover LGBT people group, especially the right to legitimate child , which in 
law has stated about the issue of adoption, it will be done only with mutual consent 
spouses only. Specifically agree to comply with the rights and obligations to the adopted 
child who provided that support as well. And 2) the opportunities and challenges in issues 
of marriage and legitimate child of LGBT people group. In the view of academician and 
social activists in Thailand, they found that in the current society, Thailand opens the way 
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attitudes and acceptance of diverse human identity in the LGBT group more. This may be 
the chance that this group should have the right to sexual diversity that will create the 
basic needs of human beings completely which can see from the state acceptance; 
however, the balance between the rights and freedoms is important above all 
else. Especially, it should have human rights in each person, and everyone in society 
should respect such rights and freedoms. It may state that how much the same sex person 
will be promoted that depends on the laws that incur from a stream of society with an 
equal view on human rights in order to have a comprehensive and consistent 
understanding. That is the challenge of Thai society that needs a time to prove the law 
that supports the rights of spouses and legitimate child of LGBT people group. Suggestions 
from this study. Should create campaigns through online media to promote and support 
human rights in gender equality. Especially to enhance knowledge and understanding of 
sexual rights and sexual diversity to be in line with the current lifestyle of the society and 
should promote the correct understanding of gender equality under equal human rights. 
 
Keywords 
 Equality, Lgbt, Marriage and child adoption 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในประเทศไทยนั้นผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มที่มีความวิปริตหรือผิดเพศ และยังเหมารวมว่าการมีความหลากหลาย
ทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติหรือแสดงออกในสังคมไทย (Sothanasathian & Thubkaew, 
2006) จึงท าให้เกิดการกีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมตามมา  
  การศึกษานี้จึงเกิดขึ้นเพราะในประเทศไทยปัจจุบันนั้น ผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็น
กลุ่มที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคม
และโลกาภิวัตน์ที่ยอมรับต่อความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้น (Sothanasathian & Thubkaew, 
2006) อย่างไรก็ตามผู้มีความหลากหลายทางเพศยังถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ท างาน ทั้งในแง่ของการ
ถูกจ ากัดสิทธิและการกีดกันความก้าวหน้าในการท างาน (Thaipost, 2007) อันเนื่องมาจากเป็นกลุ่ม 
ที่สังคมมีอคติที่ไม่ดีเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว ในปัจจุบันผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศพยายาม
เรียกร้องสิทธิของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการยอมรับของสังคมต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ 
ในฐานะพลเมืองไทยเช่นเดียวกับชายและหญิง (Matichon, 2007)  
  ดังนั้น ในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน รัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องหามาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองหรือคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลเพื่อให้
ประชาชนสามารถมีสิทธิในการเลือกที่จะสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันได้โดยไม่มีการขวางกั้นของ
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิแก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันที่ต้องการจะสมรส
และใช้ชีวิตคู่อยู่รวมกันอย่างเปิดเผยภาคภูมิใจต่อสาธารณะ สามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยมีกฎหมาย
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ครอบครัว (Registration of Civil Partnerships) รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ของชีวิตสมรสมารับรองไว้ เช่น ปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร เป็นต้น อนึ่งกฎหมายว่าด้วย
การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันในหลายประเทศถือเป็นมาตรการที่ส าคัญประการหนึ่ ง 
ที่เป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันและผู้ 
ที่ต้องการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมระหว่างผู้มีเพศก าเนิดที่เหมือนกัน (Panish & Chaiarphorn, 2016) 
  อย่างไรก็ตามในกลุ่มสังคมที่ยังมีความเชื่อ ค่านิยม ที่เน้นรูปแบบการมีคู่ชีวิตในแบบ
ตามปกติที่ได้รับการยอมรับ คือระหว่างเพศหญิงและชาย ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันขับเคลื่อน
ให้เกิดกฎหมายการใช้ชีวิตคู่ในเพศเดียวกัน และน ามาปฏิบัติใช้ แม้จะมีความผ่อนคลายในการยอมรับ 
แต่เป็นที่น่าสงสัยว่า แนวคิดที่ผ่อนคลายยอมรับเรื่องกลุ่มของบุคคลผู้มีเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศ
ก าเนิดที่มากขึ้น จะสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีทัศนะท่าทีในการร่วมมือต่อการผลักดันกฎหมาย และ
เมื่อกฎหมายสามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้นั้น จะมีทัศนะตลอดจนผลกระทบที่จะมีขึ้นต่อสภาพสังคมและ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างไรต่อไป  
  จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหลักส าคัญถึงการศึกษาความเสมอภาคของกลุ่ม
หลากหลายทางเพศต่อการสมรสและรับรองบุตร : โอกาสและความท้าทายของสังคมไทย ให้เป็น
ประโยชน์ต่ออนาคตของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายการสมรสของประเทศ
ไทยมาอย่างยาวนาน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทยเป็นอย่างไร 
 2. โอกาสและความท้าทายในเรื่องสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของกลุ่มผู้มคีวามหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาโอกาสและความท้าทายในประเด็นการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ในมุมมองของนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคของกลุ่มหลากหลายทางเพศต่อ
การสมรสและรับรองบุตร : โอกาสและความท้าทายของสังคมไทย เฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการท าวิจัยนี้ โดยเลือกศึกษาจากนักวิชาการและ
นักเคลื่อนไหวทางสังคม ประกอบด้วย นักสังคมศาสตร์ จ านวน 2 คน นักมนุษย์ศาสตร์ จ านวน 2 คน 
และนักเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สาม จ านวน 3 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 7 คน  
ซึ่งใน 7 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นผู้มีความ
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หลากหลายทางเพศโดยตรง 4 คน และนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นชายจริงหญิงแท้ 
3 คน ซึ่งนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมทุกคนต่างมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในเรื่องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านงานสอน งานวิชาการ งานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเสมอภาค
ของกลุ่มหลากหลายทางเพศในการสมรสและรับรองบุตร : โอกาสและความท้าทายของสังคมไทย 
ภายใต้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดย
อาศัยมุมมอง ความคิดเห็น ทัศนะ หรือจากการเล่าเรื่องของผู้ให้ข้อมูลซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลน ามาผ่านการตีความ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ บนพื้นฐานของความจริงที่ปรากฏอยู่ อาจจะมีความหมายต่องานวิจัยเพราะการตีความนั้น
ผู้วิจัยต้องมองภาพรวมจากมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อท าให้สามารถเข้าถึงปรากฏการณ์
ที่มีผลต่อความคิด ต่อผู้ให้ข้อมูลที่มีความแตกต่างจากบริบทของเวลา สถานที่หรือประสบการณ์ต่อ
เพศที่สามด้านสภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร กล่าวคือเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) โดยผู้วิจัยเริ่มจากการพัฒนาแนวค าสัมภาษณ์ภายใต้กรอบของสภาพปัญหาเรื่อง
สิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นผู้วิจัยส่งแนวค าสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ 
ในกระบวนการออกแบบแนวค าสัมภาษณ์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวค าสัมภาษณ์ตามค าแนะน า 
และผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงส่งแนว  
ค าสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วให้นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่จะไปสัมภาษณ์ให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการขอเข้าสัมภาษณ์จริง การสัมภาษณ์นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม  
ในงานวิจัยนี้เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง
มาท าการตีความในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ต่อไป อีกทั้งงานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม 
การวิจัยในคน จากส านักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย พบว่า การจดทะเบียนสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถกระท า
ได้ เนื่องจากขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 และ 1458 ส่วนร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.2561 ก็ยังไม่ให้สิทธิที่ครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
โดยเฉพาะสิทธิเรื่องการรับรองบุตร ซึ่งในกฎหมายได้ก าหนดไว้ว่า ประเด็นของการรับบุตรบุญธรรม
นั้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันระหว่างคู่สมรสเท่านั้น โดยเฉพาะการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ต่อบุตรบุญธรรมที่ให้การอุปการะนั้นด้วย ดังนั้น จึงยังพบถึงปัญหาความไม่
เสมอภาคของกลุ่มหลากหลายทางเพศต่อการสมรสและการรับรองบุตรอยู่  ตลอดจนตาม
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.2561 ไม่ได้ให้สิทธิที่ครบถ้วนต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ ดังนั้นการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 1448 และ 1458 เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรส
กันได้เฉกเช่นชายจริง หญิงแท้ ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ และจะต้องไม่มีการดูถูกเหยียดหยาม
จากสังคมต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศว่าอยู่คนละชนชั้นหรือคนละสังคม และภายใต้กฎหมายที่
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ยุติธรรมแล้วนั้น ความเสมอภาคทางเพศย่อมเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดยก าเนิด แม้ว่าบางประเทศจะมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนเท่าเทียม
กันภายใต้ร่มเงาแห่งสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
  2. โอกาสและความท้าทายในประเด็นการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ในมุมมองของนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย พบว่า 
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันเปิดกว้างทางทัศนคติ และยอมรับตัวตนที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น นี่อาจเป็นโอกาสที่กลุ่มหลากหลายทางเพศควรมีสิทธิที่จะสร้างครอบครัว 
อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากรัฐให้การยอมรับ และเล็ งเห็น
ความส าคัญของความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มรักร่วมเพศมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การริเริ่มร่างกฎหมาย
ออกมารับรองความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันตามกฎหมาย หรือคู่ชีวิตในรูปแบบกฎหมายอื่น  
สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกจัดว่าเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ที่คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เสนอต่อสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักเพศเดียวกันที่ไม่สามารถ
จดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายเดิม สามารถจดทะเบียนเป็น “คู่ชีวิต” อันน าไปสู่สิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมาย (ILaw, 2013) ได้แก่ สิทธิในเรื่องการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน สิทธิในการรักษาพยาบาล
และการได้รับสวัสดิการ สิทธิในกรณีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตาย สิทธิในการด าเนินคดีอาญา สิ ทธิตาม
กฎหมาย และกติกาอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับจากสังคมได้  ที่กล่าวมานี้เป็นเพียง
ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางกฎหมายและทางสังคมที่คู่ชีวิตตามกฎหมายย่อมได้รับ 
ก่อให้ เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่ งท าให้คู่ชีวิตเพศเดียวรับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต เมื่อมีกฎหมายออกมารองรับสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร
ของผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งผลให้กลุ่มหลากหลายทางเพศได้รับความเสมอภาคก่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพย่อมเป็นสิ่งส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชนที่แต่ละบุคคลพึงมีและทุกคนในสังคมควรเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การที่บุคคลเพศเดียวกันจะได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
กฎหมายที่เกิดจากกระแสของสังคมที่มีมุมมองต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะมีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้และตรงกัน ซึ่งเป็นความท้าทายของสังคมไทยที่ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์ต่อกฎหมายรองรับสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
 
อภิปรายผล 
  1. สภาพปัญหาสิทธิการสมรสและการรับรองบุตร ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ในประเทศไทย พบว่า การจดทะเบียนสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศยังคลุมเครืออยู่
เนื่องจาก กลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทยยังมองเห็นปัญหาหลายอย่าง
นอกจากความเสมอภาคในสังคม เช่น การมีผลกระทบต่อความมั่นคงในจิตใจของเด็ก (บุตรที่ผู้มีความ
หลากหลายทางเพศให้การเลี้ยงดู) ส่งผลให้เด็กคล้อยตามสภาพเพศวิถีของผู้เลี้ยง อีกทั้งยังมีความ
เกรงกลัวว่าหากมีผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมมาก จะน ามาซึ่งปัญหาสังคม เช่น โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่า 
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(กลุ่มคน Gen X ขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป) ยังเข้าใจว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่ม
ที่มีความวิปริตหรือผิดเพศอยู่ เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.  2561 จึงยังไม่ให้สิทธิที่
ครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะสิทธิการรับรองบุตร ซึ่งในกฎหมายได้
ก าหนดไว้ว่า การที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นั้น จะสามารถท าได้เมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สมรส โดย
จะมีสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้อง เฉกเช่นเดียวกันกับการคุ้มครองโดยบุพการี
โดยก าเนิด ซึ่งสอดคล้องกับ Panish & Chaiarphorn (2016) กล่าวว่า ปัญหาสิทธิการสมรสและการ
รับรองบุตร กฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันในหลายประเทศถือเป็นมาตรการที่
ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรัก
เพศเดียวกันและผู้ที่ต้องการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างผู้มีเพศก าเนิดที่เหมือนกัน นอกจากนั้นยังพบ
ปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่ของ LGBT ในประเทศไทยมีอยู่หลายประการ ที่ส าคัญ ได้แก่ การติด
เชื้อเอชไอวี การผ่าตัดแปลงเพศ (SRS) และการเข้าถึงการบริการสุขภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
Jirasathit (1999) กล่าวว่า การตีตราจากสังคม เป็นทัศนคติและปฏิกิริยาของสังคมในทางลบต่อ
บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสังคมจะมีปฏิกิริยา หรือแสดงความ
เกลียดชัง และไม่ยอมรับให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม อย่างไรก็ตามการตีตราจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสังคมมี
ทัศนคติในทางลบต่อบุคคลอย่างสม่ าเสมอและรุนแรง และทัศนคตินั้นจะต้องมีผลต่อปฏิกิริยาโต้ตอบ
หรือพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมาจากการรับรู้ด้วย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มองว่าการมี
กฎหมายออกมารองรับสิทธิการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศเริ่มยอมรับ
ได้ในสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับของคนในครอบครัว และสังคมในทางที่ดีกว่าใน
อดีต โดยเฉพาะพลังของคนรุ่นใหม่ (กลุ่มคน Gen Y ลงมา หรือมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 37 ปีลงมา) 
ที่เติบโตขึ้นกับความเข้าใจ และพร้อมจะยอมรับสถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศได้อย่างสนิทใจ 
 2. โอกาสและความท้าทายในประเด็นการสมรสและการรับรองบุตรของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ในมุมมองของนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย พบว่า 
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันเปิดกว้างทางทัศนคติ และยอมรับตัวตนที่หลากหลายของกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงเป็นโอกาสส าคัญที่กลุ่มหลากหลายทางเพศควรมีสิทธิที่จะสร้าง
ครอบครัว อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ เห็นได้จากรัฐเริ่มให้การยอมรับ 
และเล็งเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มรักร่วมเพศมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การริ เริ่มร่าง
กฎหมายออกมารับรองความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันตามกฎหมายหรือ คู่ชีวิตในรูปแบบกฎหมาย
อื่น สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกจัดว่าเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยคณะกรรมาธิการการกฎหม าย  
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เสนอต่อสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักเพศเดียวกัน
ที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายเดิม สามารถจดทะเบียนเป็น “คู่ชีวิต” อันน าไปสู่ 
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ( ILaw, 2013)  ได้แก่ สิทธิในเรื่องการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน  
สิทธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวัสดิการ สิทธิในกรณีคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งตาย สิทธิในการ
ด าเนินคดีอาญา สิทธิตามกฎหมาย และกติกาอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับจากสังคมได้   
ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางกฎหมายและทางสังคมที่คู่ชีวิตตาม
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กฎหมายย่อมได้รับ ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งท าให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันรับความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย ตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต เมื่อมีกฎหมายออกมารองรับสิทธิการสมรส
และการรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งผลให้กลุ่มหลากหลายทางเพศได้รับความ
เสมอภาคก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนกับ
ค่านิยมของคนในสังคมในการยอมรับสิทธิมนุษยชน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้สามารถเกิดผลในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความท้า
ทายของสังคมไทยที่ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อกฎหมายรองรับสิทธิการสมรสและ  
การรับรองบุตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนการยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศ การสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้อย่างสนิทใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายเพศ  
 1. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ควรจะประนีประนอมยอมรับกฎหมายในรูปแบบของร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.2561 ไปก่อน ถึงแม้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะยังให้สิทธิบางอย่าง  
ที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่การที่รัฐร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาถือว่ารัฐยังมองเห็นปัญหาของกลุ่ม  
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่ความ
เสมอภาคในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิการสมรสของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในเบื้องต้น 
ส่วนสิทธิที่เกี่ยวกับบุตรบุญธรรมอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าผู้มีความ
หลากหลายทางเพศก็มีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตรได้ดีเทียบเท่ากับการเลี้ยงดูบุตรของคู่รักชายจริง
หญิงแท้ในสังคม โดยอ้างอิงงานวิจัย หรือกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับการเลี้ ยงดูบุตรของ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
 2. หลังจากเลือกประนีประนอมยอมรับกฎหมายในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
แล้ว ผู้มีความหลากหลายทางเพศจะต้องช่วยกันรณรงค์ เรียกร้องอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้
เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ยังไม่ได้
รับรองในภายหลัง เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการตั้งครอบครัวที่สมบูรณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ สิทธิในเรื่องการรับรองบุตร สิทธิการได้มีซึ่งบุตร ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคม  
 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคม ควรส่งเสริมและ
เรียกร้องให้มีการแสดงออกทางเพศตามเพศวิถีของแต่ละบุคคล และการแสดงออกดังกล่าวจะต้องไม่
ผิดกฎหมาย และมีความเหมาะสมภายใต้กรอบแห่งสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคม ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางสังคม เช่น ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งเพศชายจริง หญิงแท้ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ อันจะน ามาซึ่งการ
ก่อตั้งครอบครัวที่สมบูรณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป 
 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคม ควรใช้ประโยชน์
จากทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นเครื่องมือ หรือปัจจัยในการเรียกร้องต่อการสนับสนุนและ
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ส่งเสริมความเสมอภาคให้เกิดกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และควรกระท าอย่างต่อเนื่อง และ
มีแบบแผนวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 
 4. ส าหรับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกก าลังของกลุ่มให้เป็น
องค์กรที่มีความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือเชื่อมโยง
กับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้มีอ านาจทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของสิทธิความเท่าเทียมของ
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกับกลุ่มชายจริงหญิงแท้ในสังคม 
 ข้อเสนอแนะต่อคนในสังคม 
 1. คนในสังคมต้องมีการเรียนรู้ ยอมรับ และปรับทัศนคติในเชิงบวกของคนในสังคม ผ่าน
สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และรับรองการมี
อยู่ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนยอมรับการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศได้อย่างสนิทใจ ภายใต้กรอบแห่งสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 
 2. คนในสังคมต้องให้โอกาสผู้มีความหลากหลายทางเพศให้แสดงออกซึ่งความสามารถ
อย่างเหมาะสมโดยไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเพศ และเชื่อโดยสนิทใจว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิ
ที่เท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้ในสังคมทุกประการ 
 3. หากมีคนในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ เป็น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ (LGBT) พ่อแม่และคนในครอบครัวควรเปิดใจ
ยอมรับ และส่งเสริมพัฒนาให้ลูกแสดงออกทางเพศอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กดดัน ต่อต้าน ตีตรา อัน
อาจน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ  
 1. รัฐควรสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ 
สิทธิทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
หรือสถาบันทางสังคม เช่น การบรรจุแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและเพศศึกษาให้มีเนื้อหายอมรับความ
แตกต่างระหว่างเพศ การรณรงค์ให้ความรู้ถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 2. รัฐต้องยอมรับและแสดงเจตจ านงในการเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์ทาง
สังคม การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้น าทางสังคมตามความขีดความสามารถ
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ เช่น การสนับสนุนให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การ
สนับสนุนให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา การสนับสนุนให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือมี
บทบาทน าในองค์กรตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงองค์กรระดับประเทศ ตลอดจนการเปิดพื้นที่สาธารณะใน
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การเปิดเวที
เสวนา งานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับสิทธิที่ขาดหายไปหรือปัญหาของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศอ่ืน ๆ 
 3. รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อยืนยันว่าประชาชน
ชาวไทยทุกคน มีสิทธิ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเพศ มาขวางกั้นสิทธิมนุษยชน
ของคนไทยทุกคน ทั้งในแง่ของกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในเรื่องการออกกฎหมาย
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รัฐหรือผู้มีอ านาจอาจเรียนรู้การออกกฎหมายจากประเทศที่มีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนชีวิตคู่
ของผู้มีเพศก าเนิดเดียวกัน หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ และน ามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 2 ) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้ านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก และ  4) ศึกษา
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัดการด้านโซ่อุปสงค์ของอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อน าเสนอเป็น
แนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้วิธีการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและ  
เชิงปริมาณ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือก 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่ และเครื่องมือในการวิจัยเป็นการใช้แบบสอบถามและ
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 
6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือค่าดัชนี 2 = 183.809, df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 
1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI = 0.935, RMSEA = 0.019 และ RMR = 0.012 ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และระบุว่า
ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์การหยุดชะงัก
ของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ การวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า และสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า
รวมทั้งควรศึกษาการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า  

Received:   July 20, 2019 
Revised:    September 15, 2019 
Accepted:  September 17, 2019 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

72 

ค าส าคญั 
 โลจิสติกส ์โซ่อปุทาน โซ่อุปสงค ์โซ่คุณค่า ตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to 1) study factors affecting the value chain 
performance and level of customer services, 2) study the influence of factors affecting to 
the value chain performance for wholesales and retails of steel products, 3) study the 
influence of factors affecting to level of customer services for wholesales and retails of steel 
products, and 4) study the process and criteria to manage the supply chain of the steel 
industry to offer guidance in response to customer demand. This research is a quantitative 
and qualitative research. The sample consisted of 400 samples of the steel sector. The 
quantitative research collected the disruption the demand chain and supply information 
affecting to the value chain performance and levels of customer services. The quality 
research focused on factors affecting to business management for steel factories. The 
random sample of Taro Yamane and methodology is a questionnaire and data analysis and 
the validity of the model, a causal relationship.  
 The results showed that the model was fit to the empirical data, with the index 
value, the harmonized index of six qualified acceptance of the index are 2 = 183.809 , 
df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, AGFI = 0.935, RMSEA = 
0.019 and RMR = 0.012. Therefore, it is concluded that Models, structural equation 
modeling is appropriate. Harmony with the empirical data. The result reveals that the 
demand chain disruption directly affects to demand planning in the positive way, the 
demand chain disruption directly affects to demand planning in the positive way, demand 
planning directly affect to the value chain performance in the positive way and value chain 
performance directly affects to level of customer service in the positive way.  
 
Keywords 
 Logistics, Supply Chain, Demand Chain, Value Chain, Supply Chain Performance Metrics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากในปัจจุบันความซับซ้อนของโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการจัดการโซ่อุปทาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจ าเป็นต้องให้ความสนใจกับการหยุดชะงักของความเสี่ยง (Chen and Xiao, 2015; 
Chen, Yao & Zheng, 2001) ซึ่งในความหมายของโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ การใช้ระบบของ
หน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่ อการ
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้จัดหาไปยังลูกค้า โดยกิจกรรมของโซ่อุปทานจะแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่น ๆ ให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้ายหรือ
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ผู้บริโภค ในเชิงปรัชญาของโซ่อุปทานนั้น วัสดุที่ถูกใช้แล้ว อาจจะถูกน ากลับมาใช้ใหม่ที่จุดไหนของโซ่
อุปทานก็ได้ ถ้าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ โซ่อุปทานมีความเกี่ยวข้องกับโซ่คุณค่า โดยทั่วไป
แล้ว จุดเริ่มต้นของนั้นมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา 
ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยมนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อโครงร่าง, 
การประกอบ หรือการรวมเข้าด้วยกัน ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 
ปริมาณของสินค้าก็จะลดลงทุก ๆ ครั้ง และไกลกว่าจุดก าเนิดของมัน และท้ายที่สุด ก็ถูกส่งไปถึงมือ
ผู้บริโภค รูปแบบของโซ่อุปทาน การเรียงล าดับส่วนประกอบของโซ่อุปทาน จากอัปสตรีม ไปยัง ดาวน์สตรี
ยมอาจจะเรียงได้ดังนี้ ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ (Raw Material/Component Suppliers) ผู้ผลิต 
(Manufacturers) ผู้ ค้ าส่ ง /ผู้ กระจายสิ นค้ า  (Wholesalers/Distributors) ผู้ ค้ าปลี ก  (Retailers)  
และผู้บริโภค (Customer) อย่างไรก็ตาม ในโซ่อุปทานของแต่ละบริษัท ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบ
เหล่านี้ทุกตัว (Anna Nagurney, 2006) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในแนวคิดของการจัดการ 
การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทาน เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ หากแต่โดยทั่วไปแล้ว 
การหยุดชะงักในโซ่อุปทานส่วนใหญ่อาจเป็นไปได้ แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ ต้องการการหยุดชะงักที่
เกี่ยวข้องจัดหา การหยุดชะงักด้านความต้องการและการหยุดชะงักอื่น ๆ (Oke and Gopalakrishnan, 
2009) นอกจากนี้ Michael Porter (Madhani, 2013; Porter, 1985) ได้กล่าวถึงเรื่องโซ่มูลค่า (Value 
Chain) ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ โซ่อุปสงค์ (Demand Chain) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งระบบ
การบริหารโซ่อุปทานที่มีการวางแผนในการจัดหาได้เหมาะสมและทันเวลาการใช้ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงมี
ลักษณะเป็น “Demand - Driven Supply Chains” ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Chen, Drezner, Ryan 
and Simchi - Levi, (2000) จะต้องน าเอาข้อมูลจากโซ่อุปสงค์มาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การก าหนดแผนการจัดซื้อ 2) การจัดหาจัดซื้อ 3) การแจกจ่ายและควบคุม และ 4) การจ าหน่าย 
(Kaewboran and Chuphen, 2015) 
        การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Management)  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
การบริหารงานด้านความต้องการของผู้บริโภคนั้น เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะก าหนดว่าแผนการ
บริหารงานนี้จะประสพผลส าเร็จหรือไม่ เนื่องจากถ้าความต้องการของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นมาโดยไม่คาดคิด จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด ในการบริหารงาน 
ด้านความต้องการของผู้บริโภคนั้น ประกอบไปด้วย 4  ส่วนส าคัญ ดังต่อไปนี้ พัฒนากลยุทธ์และ
ศักยภาพ (Strategy & Capabilities) การบริหารความหลากหลายของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Optimize Assortments) การส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Optimize Promotion) 
วิธีการน าเสนอสินค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Optimize Introductions)  
       บริษัทที่อยู่ในโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทุกบริษัทก็จะสามารถช่วยหรือ
มองหาความช่วยเหลือ เพื่อที่จะให้โซ่อุปทานทั้งระบบเข้าถึงจุดดุลยภาพได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงการคาด
เดาความต้องการของตลาดในพื้นที่ อันอาจจะท าให้เกิดปรากฏการณ์ แส้ม้าได้ ซึ่งจะน าไปสู่ 
การวางแผนงานที่ดีขึ้นทั้งในการผลิตและจัดจ่าย อันจะท าให้เกิดการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และผลิต
สินค้าที่ดึงดูดตลาดมากกว่าเดิม ซึ่งสุดท้ายจะท าให้ได้ยอดขายที่สูงขึ้น และบริษัทในโซ่นั้นจะ  
ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิม ความร่วมมือในโซ่อุปทานอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดการแข่งขันในมิติ
ใหม่ในตลาดโลก การแข่งขันในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการแข่งขันในรูปแบบบริษัทต่อบริษัท มาเป็น  
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โซ่อุปทานต่อโซ่อุปทานแทน เป้าหมายพื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทาน คือ การเติมเต็มความ
ต้องการของลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งรวมไปถึงก าลังในการกระจายสินค้า, วัสดุคงคลัง
และแรงงาน โดยทฤษฎี โซ่อุปทานมีความมุ่งหมายที่จะสนองความต้องการของตลาด และใช้วัสดุ  
คงคลังให้น้อยที่สุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของโซ่อุปทานนั้นหลากหลาย 
ประกอบด้วย การร่วมมือระหว่างบริษัทเพื่อก าจัดคอขวด, การจัดหาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างจุดสมดุล
ระหว่างราคาวัสดุต่ าสุดกับการขนส่ง, การน าเทคนิค Just in Time เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้เกิด
จุดดุลยภาพของการผลิต, รักษาจุดเหมาะสมในการตั้งโรงงานและคลังวัสดุ เพื่อการบริการลูกค้า, และ
การใช้การวางต าแหน่ง, การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง, Dynamic Programming, และการสร้าง
ดุลยภาพในระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของฝั่งจัดจ่าย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
        ถ้าโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์คุณค่าในรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และท าให้
มีการบริโภคสินค้าแล้ว หากขาดตอนหรือหยุดชะงักไปในการสร้างคุณค่าเหล่านั้นไป ลูกค้าก็คงจะ
ล าบากในการด าเนินการใด ๆ โซ่อุปทานในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ลูกค้าขาดแคลนสินค้า 
การเดินทางไปในสถานที่ต่างก็ไม่สะดวกและล าบาก เพราะโซ่ถูกตัดขาด จึงควรให้ความส าคัญของโซ่
อุปทานมากขึ้น เนื่องจากปลายทางของโซ่อุปทานของสินค้าและบริการต่าง ๆ นั้นจะมีไว้บริการให้
ลูกค้า อีกนัยถึง โซ่อุปสงค์ก็อาจจะขาดตอนหรือหยุดชะงักไปในการสร้างคุณค่าเช่นกัน ดังนั้น ถ้าโซ่
อุปสงค์ทั้งหลายเกิดหยุดชะงัก (Disruption) จะวางแผนอย่างไรก่อนที่จะเกิดการหยุดชะงัก และเมื่อ
การหยุดชะงักแล้ว ควรจะมีแผนไว้รองรับอย่างไร เพราะไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร 
อะไรที่อยู่ในการควบคุม จึงต้องวางแผนและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการ  ดังนั้น 
จ าเป็นต้องส ารองวิธีการต่าง ๆ ไว้เผื่อไว้ สร้างหรือออกแบบโซ่อุปสงค์ เสมือนกักตุนส ารองสินค้าไว้ใน
ยามขาดแคลน แต่ส าหรับโซ่อุปสงค์ มันสามารถกักตุนอะไรง่าย ๆ เพราะโครงสร้างของหลาย ๆ 
บริษัท หลาย ๆ องค์กร หลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ท างานร่วมกัน จะเป็นแบบอย่างทางการ (มีการ
วางแผนร่วมกัน) หรือไม่เป็นทางการ (ซื้อมาขายไป) โดยที่โซ่อุปสงค์ส ารองไว้ใช้งาน สร้างสินค้าและ
บริการไว้ยามฉุกเฉินซึ่งจะต้องวางแผนเผื่อไว้ในทุก ๆ สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย
รูปแบบของงานวิจัยน้ีได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมเหล็กส าเร็จรูปโดยมีโครงสร้างของเหล็กดังภาพ 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 
ที่มา: Thumwongsa (2018) 
 
        จากภาพที่ 1 ได้พบว่า ในระบบโซ่อุปทานของเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการที่มีความซับซ้อน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองลูกค้าได้ไม่
ชัดเจน ซึ่งจากปัจจุบันข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2561 ความต้องการของด้านที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่มากขึ้น 
บริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความต้องการในส่วนของเหล็กมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการต้องการหาปัจจัยที่ป้องกันความเสี่ยงของการหยุดชะงักของสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพยากรณ์ในการผลิตและสั่งซื้อจากต่างประเทศได้อย่างทันตามความ
ต้องการของลูกค้า  
        ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้นได้มีปัจจัยในรูปแบบความต้องการมากขึ้นเนื่องจากมี
อสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ประชาชนต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นดังนั้นความต้องการในด้านโครงสร้างของ
อาคารเพื่อรองรับและเสริมสร้างความแข็งแรงและคงทน นอกจากนี้จากนโยบายรัฐบาลท าให้รูปแบบของ
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มีมากขึ้น เหล็กจึงยังคงเป็นอุตสาหกรรมส าคัญในการน าไปใช้งาน  
        ทั้งนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท าให้ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหยุดชะงักและ
ถึงกับหดตัวจากปี 2539 ที่ 4.6 ล้านตันเหลือ 4.4 ล้านตันในปี 2540 และถึงจุดต่ าสุดที่ 3.4 ล้านตัน
ในปี 2541 (Department of Trade Negotiations, 2004) ซึ่งจากวิกฤติดังกล่าวผู้วิจัยได้มองเห็นว่า
ความต้องการใช้เหล็กจนถึงปัจจุบันพบว่ามีปริมาณที่มากขึ้นตามการขยายของเศรษฐกิจ ดังนั้น
งานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหากเกิดการหยุดชะงักของต้นน้ า หรือโรงงานผลิตนั้นสามารถท าให้
เกิดภาวการณ์ขาดแคลนสินค้าในตลาด ซึ่งมีผลท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถด าเนินงานหรือกิจกรรมต่อไปได ้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า
และระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการบริการลูกค้าส าหรับร้านค้าส่งและค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 4. เพื่อศึกษากระบวนการและหลักเกณฑ์ในการจัดการด้านโซ่อุปสงค์ของอุตสาหกรรมเหล็ก
เพื่อน าเสนอเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค ์
 สมมุติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค ์
 สมมุติฐานข้อที่ 3: ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่า 
 สมมุติฐานข้อที่ 4: ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับ 
การบริการลูกค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบและวิธีการวิจัยของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธี Explanatory Mixed Method Design ดังนี้วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กล่าวคือ จะเป็นการวิจัยวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นจะใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research)  
มาสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
ด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนตามหัวข้อ ดังนี ้
 วิธีการวิจัย 
 เป็นวิธีการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีศึกษาได้แก่ 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. การศึกษาจากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 
3. การใช้แบบสอบถาม ถามเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. สัมภาษณ์ถามเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กที่มีอายุการท างาน 3-5 ปี                   
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยใช้การพรรณนาให้เห็น

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนหรือกรณีที่ศึกษา และใช้การวิเคราะห์ตีความ โดยนาข้อมูล
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เชิงรูปธรรมย่อย ๆ หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็นเชิงนามธรรม โดยพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบ ศึกษา
ปรากฏการณ์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในภาพรวมเพื่อให้
ได้ค าตอบอย่างชัดเจนนอกจากนี้รูปแบบของผลงานวิจัยเป็นรูปแบบของการสัมภาษณ์ตามทัศนคติ
ของในอาชีพและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  ได้แก่บุคลากรที่ผู้วิจัยได้
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมเหล็ก จ านวน 7 ท่าน โดยมีอายุการท างานธุรกิจอุตสาหกรรม
เหล็ก 3 - 5 ปี และต าแหน่งผู้จัดการขึ้นไป เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) 
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ประกอบด้วยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามประเด็นดังนี้รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าและนโยบายของการจัดการในระบบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็ก 

1.2 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
  การสัมภาษณ์ ( Interview) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการ 

(Informal Interview) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง เพื่อให้ข้อมูลละเอียดตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ให้มากที่สุด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In - Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) การสัมภาษณ์ก าหนดแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยใช้กรอบแนวคิดเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งประเด็นค าถามและค าถามมีลักษณะแบบ
ปลายเปิดและในขณะที่สัมภาษณ์หากพบประเด็นปัญหาใดน่าสนใจ ก็จะท าการสัมภาษณ์โดยละเอียด 
พร้อมใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกข้อมูลรวมถึงบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก  และผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้
ด าเนินการติดต่อและประสานงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างท่านใดไม่ประสงค์ให้
ข้อมูลสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะไม่น ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บเป็นความลับ และไม่
เผยแพร่แหล่งข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างและโดยจะท าการ
แปลผลและน าเสนอในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น 
     1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนั้นผู้วิจัย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็น เนื้อหา (Content Analysis) ในหลายลักษณะประกอบด้วย  
 1.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล (Interpretative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยตีความจากข้อมูลที่มี  
 1.3.2 วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบหน่วยบริบท 
(Contextual Unit) โดยการแบ่งรูปแบบของหัวข้อเรื่อง (Categories) ที่ท าการวิเคราะห์ และนามา
เขียนการรายงานผลการวิจัยโดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตาม
วัตถุประสงค์อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห์  
  1.3.3 มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) 
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 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 2.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยใช้การเลือกขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ด้วยความคลาดเคลื่อน ± 5% 
(Librero, 1985 cited in Ekakun, 2000) จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่างซึ่งในการเลือกนั้นเป็นการเลือก
ในธุรกิจที่มีลักษณะธุรกิจที่มีการผลิตและขายในลักษณะขายปลีกและขายส่ง 
 2.2 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
สังเกต และจดบันทึกตามความเหมาะสมให้ได้รายละเอียดตามขอบเขตทางด้านเนื้อหา โดยการใช้
เทคนิคและวิธีการดังนี้ 
  2.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับมี 4 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 1) ประเภทขององค์กร 2) ยอดขาย
ของธุรกิจต่อป ีและ 3) ประเภทของบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทที่มีการร่วมธุรกิจ รวม 3 ข้อค าถาม 
  ส่วนที่ 2 การสอบถามปัจจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ ประกอบด้วย 1) การ
หยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ (DCD) (การจัดการการตลาด, การจัดการการขาย, การจัดการผลิตภัณฑ์/
ตราสินค้า, การวิเคราะห์ความเสี่ยง)  
  ส่วนที่ 3 การสอบถามปัจจัยการวางแผนโซ่อุปสงค์ ประกอบด้วยการวางแผนโซ่อุป
สงค์ (DCP)  (การพยากรณ์อุปสงค์, การเติมเต็มสินค้า, การวางแผนก าลังผลิต, การจัดการส่งเสริม
สินค้าการบริการลูกค้า) 
  ส่วนที่ 4 การสอบถามสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า ประกอบด้วย 
สมรรถนะโซ่คุณค่า (VCP) (ความน่าเชื่อถือ, การตอบสนอง, ความคล่องแคล่ว, ต้นทุน, การจัดการ
ทรัพย์สิน) และระดับการบริการลูกค้า (CSL) (อัตราการเติมเต็มค าสั่งซื้อ, อัตราการขาดสินค้า, ระดับ
ของค้างส่ง, ความน่าจะเป็นในการส่งตรงเวลา) และข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 จะใช้การวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert's Scale) โดยใช้
แบบประเมินรวมค่า (Rating Scale) วัดความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ (Cooper & Schindler, 2003) 
ยกตัวอย่างเช่น 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยอาจจะให้ความหมายใน 5 ระดับ (ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5) แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของ
แบบสอบถาม 

2.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี ้ 
2.2.2.1 ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลได้ด าเนินการติดต่อและประสานงานผู้ให้

ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
ซึ่งหากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างท่านใดไม่ประสงค์ให้ข้อมูลสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลโดย
ผู้วิจัย และทีมงาน จะไม่น ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
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2.2.2.2 ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดเก็บเป็น
ความลับ และไม่เผยแพร่แหล่งข้อมูลซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มตัวอย่าง 
และโดยจะท าการแปลผลและน าเสนอในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้น  

   2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยด้วยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ รวมทั้งวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน าไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ต่อไป 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Confirmatory factor analysis) เพื่อวิเคราะห์และ
ยืนยันและการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยในเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ใน
กลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาตัวแปรในโมเดลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมมีการจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ลักษณะเหมือนกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน (Rangsuangnurn, 2011) 

 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ประกอบด้วย  
  1.1 ค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi - Square Statistic)  
  1.2 ค่าน้ าหนักของตัวแปร (Factor Loading)  
  1.3 ดัชนีความคลาดเคลื่อน  
  1.4 ดัชนีรากก าลังสองค่าเฉลี่ยของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 

Mean Square Residual Standardized: RMR)  
  1.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI)  

  1.6 ค่าซี เอ็ม ไอเอ็น/ดี เอฟ (Chi - Square Statistic Comparing the Tested 
Model and the Independent Model with the Saturated Model CMIN/DF)  

  1.7 ค่าทีเอลไอ (The Tucker Lewis Index: TLI)  
 1.8 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index = CFI)  
 1.9 ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)  
 1.10 ค่าตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างคู่ (Standardised Residual Covariance) 

 ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการ 8 ขั้นตอนหลักเพื่อ
ศึกษาปัจจัยเหตุ และผลดังต่อไปนี ้ 
  ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พื้นฐานในการ
วิจัย และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิ จัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวแบบการด าเนินงานให้มีคุณค่าและที่ส าคัญยิ่ง คือ ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและโดยการศึกษา
ถึงปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 
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  ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
จากการสังเคราะห์ และพัฒนาข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชียวชาญท า
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
และสถิติ จ านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด (Marketing) จ านวน 2 ท่าน เพื่อท าการ
ซึ่งหลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยและจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด  

 จากการประเมินคุณภาพแบบสอบถามในรอบแรกนั้น โดยการค านวณหาค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องรายข้อ (IOC) ได้เท่ากับ 0.84 (อยู่ระหว่าง 0.71-0.93) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงข้อ
ค าถามตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญจนกระทั่งผู้เชียวชาญตอบรับผลการแก้ไข จึงได้ค านวณหาค่า
ดัชนีวัดความสอดคล้องรายข้ออีกครั้งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 (อยู่ระหว่าง 0.98-1.00) ซึ่งค่า IOC 
ค านวณได้มีค่ามากกว่า 0.50 ( IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50) แสดงว่าข้อค าถามรายข้อตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Chareonwongsak, 2006) และผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
และลี (Cronbach & Lee, 1990) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (α > 0.70) (Kanchanawasi, 2001) ด้วยการ
น าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 40 ชุด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน า
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามเท่ากับ 0.99  
  ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ท าการวิจัย
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับส่งแบบสอบถามให้ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 500 ชุดโดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างของโดยใช้วิธีสุ่มเลือกตามธุรกิจ ตามตารางทาโร่ ยามาเน่  ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ด้วย
ความคลาดเคลื่อน ± 5%  (Librero, 1985 cited in Ekakun, 2000) และน าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้การตอบรับกลับมาเป็น
จ านวน 400 ชุด และถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้ท าการวิจัย
สรุปผลและอธิบายเนื้อหาสาระส าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ค าถาม  
ในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 6: สรุปผลสังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยที่
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบ และยื่นข้อค้นพบดังกล่าว จากกลุ่มผู้เชียวชาญ คือ ผู้จัดการโรงงานและร้านค้า
ปลีก จ านวน 7 ท่าน ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีประสบการณ์มากว่า 3 - 5 ปีขึ้นไป ให้ค าแนะน า และ
ร่วมกันเสนอแนวทางการไปปรับใช้การพัฒนาตัวแบบการจัดการด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สรุปผล
และอธิบายผลการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับได้
ไม่มีซึ่งค าวิจารณ์ รวมถึงเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
  ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนการเผยแพรง่านวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีรายละเอียดของข้อค าถามและ  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังผลการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ควรน าโลจิสติกส์ช่วยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และควรวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่การจัดเก็บและการจัดวาง
แผนผังใหม่ส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก และบริษัทมีระบบ 
การให้อ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก  
การจัดเก็บสินค้า หรือการขายหน้าร้าน ดังนั้นควรให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การปฏิบัติการแก่บุคลากร การเอื้ออ านาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการ
ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และเข้าใจงานซึ่งสามารถตัดสินใจได้ตามล าดับขั้นที่ก าหนด นอกจากนี้ควรมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า 
หรือขายหน้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเรื่องที่ยาก
ในการสั่งสม และปกติอุตสาหกรรมเหล็กจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นควร
เพิ่มความถี่ในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า 
หรือขายหน้าร้าน มากไปกว่านั้น อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีสัดส่วนก าไรต่อชิ้นไม่
สูงนัก ท าให้ต้องผลิตในปริมาณมาก ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระดับคุณภาพและมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการผลิต ลดการสูญเสีย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดเก็บสินค้าที่มี และ
ส่วนมากในอุตสาหกรรมเหล็กควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดเก็บสินค้า การน าเอา
ระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการควบคุมโดยเพิ่มความเร็วในการจัดเก็บสินค้า ได้อย่างสูงสุดและ
สามารถรักษาคุณภาพของสินค้า 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สินค้าหลักที่ท าการผลิตเป็นเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จ านวน  83 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.75 รองลงมาคือ เหล็กถลุง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 เหล็กพรุน จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 เหล็กแผ่นรีดร้อน  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 เหล็กแท่งแบน (Slab)   
จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25  เหล็กแผ่นรีดเย็น จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 เหล็กเส้น 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom, Beam Blanks) จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.50 เหล็กลวด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และเทรดดิ้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขายของธุรกิจต่อปี น้อยกว่า 100 ล้านบาท จ านวน  247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ ยอดขายของธุรกิจต่อปี 101 – 600 ล้านบาท จ านวน 113 
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คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ยอดขายของธุรกิจต่อปี 601 – 1,500 ล้านบาท จ านวน  36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ยอดขายของธุรกิจต่อปี 1,500 – 3,000 ล้านบาท   จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
และยอดขายของธุรกิจต่อปี 3,001 – 6,000 ล้านบาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประเภทของบริษัทคู่ค้าเป็นองค์กรธุรกิจผู้ขนส่งสินค้า (ทั่วไป) จ านวน 
269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมา  คือ องค์กรธุรกิจผู้ผลิต จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.00 องค์กรธุรกิจผู้จัดส่งสินค้า (เฉพาะประเภท) จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 องค์กรธุรกิจ
ผู้ให้บริการด้านข้อมูล การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และไม่
มี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงัก
ของโซ่อุปทาน การวางแผนโซ่อุปสงค์ และสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา 

การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงักของโซ่อุปทานการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน ที่ศึกษามี 9 ด้าน เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
และการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (5) หมายถึง ดีมาก 
(4) หมายถึง ดี (3) หมายถึง ปกติ (2) หมายถึง ต่ า (1) หมายถึง ต่ ามาก สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน โดยภาพรวม
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.17, S.D. = 0.66) การวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยภาพรวม 
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.27, S.D. = 0.71) สมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการ
ลูกค้า โดยภาพรวม ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.11, S.D. = 0.71)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน 

ในการศึกษาการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการบริการลูกค้า ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว ้ดังนี ้

1. ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค ์
2. ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค ์
3. ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า 
4. ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า 

 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับ
พารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารา
มิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งค่าดัชนี
ความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่า มีการปรับแก้โมเดล จ านวน 65 ครั้ง ซึ่ง
ในการปรับโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ 2 ลดลงจาก 1223.523 เป็น 183.809 และ
ค่า RMSEA ก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 0.105 เป็น 0.019 แสดงให้เห็นว่าการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดี และไม่เป็นการแก้ไขแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยด้วย เพราะเป็นการปรับที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
ไม่ได้ไปเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลองโดยผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม (หลัง ปรับโมเดล) 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีที่วัดได้ ผลการพิจารณา 
2 /df  (183.809/161)  < 2.00 1.141 สอดคล้องกลมกลืนดี 

CFI   0.95 0.998 สอดคล้องกลมกลืนดี 
GFI   0.95 0.962 สอดคล้องกลมกลืนดี 
AGFI   0.95 0.935 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ 

RMSEA  < 0.05 0.019 สอดคล้องกลมกลืนดี 
RMR < 0.05 0.012 สอดคล้องกลมกลืนดี 

  
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล  พบว่า โมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือค่า
ดัชนี 2 = 183.809, df = 161, p-value = 0.105, 2 /df = 1.142, CFI = 0.998, GFI = 0.962, 
AGFI = 0.935, RMSEA = 0.019 และ RMR = 0.012 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการ
เชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

 
 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม (หลัง ปรับโมเดล) 
หมายเหตุ   สัญลักษณ์และความหมาย 

2  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi - Square) 
df ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
P ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
N จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

CFI ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
GFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) 
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RMSEA 
 

ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

SRMR ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Square Residual) 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
และถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และค่า R2  
เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ (1) การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ (2) การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน (3) การวางแผนโซ่อุปสงค์  
(4) สมรรถนะโซ่คุณค่า และ (5) ระดับการบริการลูกค้า โดยพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2  ตารางอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่

อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับบริการลูกค้า 
 

 
หมายเหตุ   สัญลักษณ์และความหมาย  
     * p < 0.05   ** p < 0.01 

TE ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effects) 
IE ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
DE ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
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ตารางที่ 3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได ้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ b B SE t R2 
DCD       
MM 1.000 0.801 - - 0.641 0.121 
SM 1.111 0.831 0.047 23.656 0.691 0.084 
PM 1.180 0.844 0.067 17.574 0.712 0.148 
RA 1.151 0.866 0.062 18.588 0.751 0.158 

SCD       
LR 1.000 0.689 - - 0.474 0.073 
EC 1.167 0.867 0.061 19.184 0.752 0.054 
NP 1.228 0.841 0.080 15.413 0.707 0.098 
PP 1.257 0.926 0.080 15.716 0.858 0.158 
FI 1.336 0.911 0.089 15.023 0.830 0.190 

DCP       
DF 1.000 0.831 - - 0.690 0.059 
RP 0.957 0.862 0.034 28.039 0.743 0.118 
CP 0.914 0.795 0.049 18.609 0.631 0.006 
RM 0.980 0.856 0.048 20.464 0.732 0.135 
CS 0.796 0.798 0.041 19.216 0.637 0.103 

VCP       
RL 1.000 0.885 - - 0.784 0.170 
RT 1.003 0.764 0.047 21.213 0.584 0.056 
FL 0.994 0.833 0.036 27.348 0.693 0.066 
CO 0.907 0.793 0.046 19.792 0.628 0.132 
TM 0.933 0.762 0.050 18.674 0.580 0.027 
CSL       
OF 1.000 0.832 - - 0.692 0.409 
PS 0.968 0.879 0.048 20.273 0.772 0.277 
LO 1.016 0.880 0.060 16.875 0.775 0.336 
PT 1.029 0.878 0.057 17.901 0.770 0.310 

หมายเหต ุ   สัญลักษณ์และความหมาย  
SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
b ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
B ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นรายองค์ประกอบ (Standardized Solution) 
R2 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 

T-value ค่าสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

86 

สรุปผลของการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค์จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.245 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
วางแผนโซ่อุปสงค์จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.731 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่าจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก  
ต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.969 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการ
ลูกค้าจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับ  
การบริการลูกค้า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.831 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน ามาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จากผลวิจัยการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์โดยภาพรวม ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย การจัดการการตลาด การจัดการการขาย ภาพรวม การจัดการผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน การขาดวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน การเปลี่ยนแปลง
ด้านวิศวกรรม การแนะน าสินค้าใหม่ การส่งเสริมสินค้าใหม่ และความผิดพลาดของสารสนเทศ 
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ การวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยภาพรวม ความส าคัญ 
อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ การหยุดชะงักของโซ่อุปทาน  
การวางแผนโซ่อุปสงค์ สมรรถนะโซ่คุณค่า และระดับการบริการลูกค้า จากผลวิจัยการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรเดียว 
ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ และเมื่อ
พิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่าความเบ้และความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียง
เล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์ จึงถือว่าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสมที่
จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ท าให้ได้  เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
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 2. ผลการวิเคราะห์การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า
และระดับการบริการลูกค้า ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์ 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ 2) ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปทานมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ 3) ปัจจัยด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า และ 4) ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อระดับการบริการลูกค้า โมเดลการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่
คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องยังไม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) 
โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model 
Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งค่าดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ จากผลงานวิจัยน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้และข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ครั้งต่อไป ตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรง  
เชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านการหยุดชะงักของ 
โซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการวางแผนโซ่อุปสงค์ และจากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัย
ด้านการวางแผนโซ่อุปสงค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะโซ่คุณค่า โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรง ปัจจัยด้านสมรรถนะโซ่คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระดับการบริการลูกค้า ดังเช่น
งานวิจัยของ Qiang and Nagurney (2012) ได้กล่าวถึงแบบจ าลองจะถือว่าการหยุดชะงักนั้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายและในความต้องการสินค้า สองกรณีที่
แตกต่างกันของสถานะในครั้งแรกกรณีเราคิดว่าผลกระทบของการหยุดชะงักนั้นไม่รุนแรงและความ
ต้องการสามารถท าได้ พบในกรณีที่สองความต้องการไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด ส าหรับสอง
กรณีนี้เราเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพสองแบบ โดยปัจจัยของการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์นั้นคือปัจจัย
การน าเข้าจากการขายและปัจจัยด้านการตลาด จากนั้นเราสร้างตัวบ่งชี้เกณฑ์สองทางเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพเครือข่ายซัพพลายเชนส าหรับความต้องการที่ส าคัญ ซึ่งผลงานวิจัยนั้นได้พบว่าปัจจัยใน
การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์นั้นมีผลต่อการระดับการบริการลูกค้า 

3. อภิปรายผลวิจัยเชิงคุณภาพในการแก้ปัญหาการหยุดชะงักของโซ่อุ ปสงค์และการ
หยุดชะงักของโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการวางแผนโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและ
ระดับการให้บริการลูกค้าคือน าโลจิสติกส์ช่วยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่การ
จัดเก็บและการจัดวางแผนผังใหม่ส าหรับจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก 
และควรให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติการแก่บุคลากร การเอื้ออ านาจ
ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการเลือกใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และเข้าใจงานซึ่ง
สามารถตัดสินใจได้ตามล าดับขั้นที่ก าหนด พร้อมทั้งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการด้าน
อุตสาหกรรมเหล็ก ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า หรือขายหน้าร้านอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ควรเพิ่มความถี่ในการใช้บริการด้านอุตสาหกรรมเหล็กในด้านผล 
ติภัณฑ์และบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปจัดเก็บสินค้า หรือขายหน้าร้าน นอกจากนี้ใน
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ส่วนของบริษัทมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพบริการของอุตสาหกรรมเหล็ก  
การจัดเก็บสินค้า หรือการขายหน้าร้าน แม้ว่าในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ มี
สัดส่วนก าไรต่อชิ้นไม่สูงนัก ท าให้ต้องผลิตในปริมาณมาก ดังนั้นจึงต้องเพิ่มระดับคุณภาพและมูลค่า 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดการสูญเสีย ดังนั้นในส่วนมากควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการจัดเก็บสินค้า การน าเอาระบบอัตโนมัติส าหรับกระบวนการควบคุมโดยเพิ่มความเร็วในการ
จัดเก็บสินค้า ได้อย่างสูงสุดและสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า  ดังเช่นงานวิจัยของ Kebing, 
Jiulong and Meiling (2014) ได้มีผลด าเนินงานวิจัยคือได้กล่าวถึงบทความนี้ยังศึกษากลไกการ
ประสานงานส าหรับการจัดหาโซ่เมื่อเกิดการหยุดชะงัก หนึ่งคือการหยุดชะงักปัจจัยเดียวสถานการณ์
คือการหยุดชะงักของต้นทุนสินค้าคงคลังและอีกรายการหนึ่งคือ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยสถานการณ์ที่
ขัดข้องเช่นความต้องการสินค้าคงคลัง - ราคา - บวก – อุปสงค์ การหยุดชะงักในแต่ละสถานการณ์ทั้ง
ส่วนกลางและกระจายอ านาจ โซ่อุปทานมีการตรวจสอบและเราศึกษาวิธีการ บรรลุการประสานงาน
โซ่อุปทานที่มีการกระจายอ านาจ ซึ่งได้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานวิจัยในด้านการจัดการสินค้าคง
คลังที่เหมาะสมของการจัดการโซ่อุปสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ ในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และการหยุดชะงักของโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถน าไปสู่
การวางแผนการจัดการด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถน าผลไปใช้กับ
ระบบธุรกิจที่มีลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าที่รับท าตามค าสั่งซื้อ และการขายที่มีหน้าร้าน
ทั้งขายปลีกและขายส่ง  

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษา  
ในด้านการวางแผนการพยากรณ์และของการวางแผนจัดการด้านการผลิต นอกจากนี้ควรศึกษาในมิติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจเพื่อให้สามารถให้ผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบของธุรกิจและน าไปสู่ของ
การท าแผนธุรกิจในอนาคตและนอกจากนี้ควรจะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถมีสินค้าและเติมเต็มสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่ อรักษาระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า 
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[Research Methodology in Behavioral Science and Social Sciences]. Ubon 
Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat Institute.  

Kanchanawasi, S. (2001). ka ̄nlư̄ak chai sathiti thī mo̜som ka ̄nwičhai [Selection of 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แล้วสังเคราะห์และประเมินกรอบแนวคิด จากนั้นจัดประชุมกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10 ท่าน จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 5 ท่านและจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เท่ากับ 0.96 และของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เท่ากับ 0.97 
กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 2 กรอบแนวคิด 
ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่ 
1.1) ด้านการลงทุนจัดการศึกษา เป็นการจัดบริการการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ 
1.2) ด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 4 กระบวนการ และ 2) กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะ 
การท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่ 2.1) งานอาชีพ 

Received:   June 2, 2019 
Revised:    July 8, 2019 
Accepted:  July 14, 2019 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

92 

มี 2.1.1) กลุ่มงานอาชีพ 7 หมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 2.1.2) กลุ่มงาน
อาชีพในตลาดแรงงาน และ 2.2) ทักษะการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 2.2.1) ทักษะที่ส่ง
ต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้สามารถน าไปใช้ในงานอาชีพอื่นได้ และ 2.2.2) ทักษะที่ไม่
สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้น าไปใช้ในงานอาชีพอื่นได้  
 
ค าส าคญั 
 การลงทุนจัดการศึกษา การศกึษาเพ่ืออาชีพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study the conceptual framework of 
investment in education for career in Special Economic Zones (SEZs). This research 
was conducted using the qualitative research approach, synthesizing related theories 
and research papers of investment in education for career in SEZs of Sa Kaeo and 
Nakhon Phanom to develop a preliminary conceptual framework. Then, the ten 
experts, five experts from each SEZ, were invited to a focus group discussion in order 
to assess the framework, using the Index of item Objective Congruence, IOC. 
 The research finding revealed that: 
 IOC of the conceptual framework of SEZ Sa Kaeo was 0.96, and 0.97 for SEZ 
Nakhon Phanom. Two conceptual frameworks of investment in education for career in 
SEZs were found; i.e. 1) the conceptual framework of investment in education for 
career, composed of two aspects, which were 1.1) investment in education or an 
education service management provided by public and private sectors, and 1.2) career 
education which composed of 4 processes, and 2) the conceptual framework for career 
and skills in SEZ, composed of two aspects 2.1) careers,  which were 2.1.1) 7  t arget 
careers of SEZ, and 2.1.2) careers in need of the labor market, and 2.2) types of skills 
required in SEZs, i.e. 2.2.1) transferable skills, and 2.2.2) non-transferable skills.   
 
Keywords 
 Investment in Education, Career Education, Special Economic Zones 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาวการณ์ที่ประเทศก าลังเร่งกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องการก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายของการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้รับงบประมาณในการลงทุนจากรัฐบาลเนื่องจากมูลค่า  
ของการน าเข้าและส่งออกสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุนให้
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เกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและส่งเสริม
การส่งออกสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านไปยังประเทศอื่น ๆ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
จากประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ และที่
ส าคัญที่สุดคือ เพื่อกระจายความเจริญการเป็นชุมชนเมืองและนิคมอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาค  
ต่าง ๆ ของประเทศ  ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยในระยะแรกรัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยส่งเสริมและสนับสนุน  
การลงทุนทางธุรกิจในกิจการ 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามข้อก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และในประเทศไทยได้จัดหมวดหมู่ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้ 7 หมวด (Board of Investment 
of Thailand, The [BOI], 2015) 
 การเตรียมความพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนคือการเตรียมคน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้มี
ความความรู้ความสามารถเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ประเทศต้องการถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการลงทุนในทุนมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (BOI, 2015)  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน เพราะการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนคือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยนานาประเทศต่างให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับชีวิตของการท างานและด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  รูปแบบ
หนึ่งคือ การสอนอาชีวศึกษาหรือการศึกษาเพ่ืออาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Evans, Kenneth, Hoyt & 
Garth, 1973) ยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการยังเห็นควรให้สอนการศึกษาเพื่องานอาชีพตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา โดยพยายามสอดแทรกบทบาทของการเตรียมตัวเพื่อการท างานในรายวิชาต่าง ๆ ในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา และพัฒนานิสัยหรือคุณสมบัติที่ดีในการท างานในระดับมัธยมศึกษา 
นอกจากนั้นยังพบว่าคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศของยูเนสโกเกี่ยวกับการศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งเน้น
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ 6 ประการ จุดมุ่งเน้นข้อที่ 4 คือ การศึกษา การท างาน และการจ้างงาน 
(Education, work and Employment) ซึ่งจุดมุ่งเน้นข้อที่ 4 นี้คือ การศึกษากับงานอาชีพ (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The [UNESCO], 2002)  
  การลงทุนในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษา การให้ความส าคัญกับการน า
นโยบายหรือแนวทางการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้ส าเร็จได้นั้นพึงตระหนัก
ให้ควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะการลงทุนในทุนมนุษย์ถือเป็นการลงทุนทางการศึกษา (Campbell, McConnell & 
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Standley, 1989) ที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจึงไม่ใช่กระบวนการที่เกิดจากการลงทุนจากภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการศึกษาจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ร่วมลงทุนหรือเป็นผู้
ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการจัดบริการการศึกษา ที่ต้องมีการร่วมกันลงทุนจัดการศึกษา 
ในฐานะผู้ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิตหรือผู้จัดบริการการศึกษา (Producers) 
และผู้บริโภคหรือผู้รับบริการการศึกษา (Consumers or Customers) (Usaho, 2016) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนทางการศึกษา  
เพื่อการประกอบอาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น ทั้งในมิติ
ของผู้มีส่วนได้เสียในจากการลงทุนจัดการศึกษาให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมง่ายต่อการน าไปสู่
การปฏิบัติ รวมถึงการวางแผนเพื่อผลิตก าลังคนหรือทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตามบริบทความต้องการทางสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประเทศชาติต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการวิจัย 

   1.1 ผู้วิจัยศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ รวมทั้งงานอาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) และลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
(Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษาเพื่ออาชีพในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง
การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายของการ
พัฒนา ได้แก่ จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ
จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 รวม 2 จังหวัด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสภาพจริงประกอบการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าร่างกรอบแนวคิดเรื่องการลงทุนจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงกรอบแนวคิดของการวิจัยให้
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เหมาะสมเพื่อน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้อง
ของกรอบแนวคิดโดยการจัดประชุม (Focus Group Discussion) ต่อไป 
   1.2 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครพนม 
จังหวัดละ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้อง
ของกรอบแนวคิด 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ศึกษาและสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
และจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดนครพนม มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งศึกษากรอบแนวคิด 2 ส่วน คือ  
    ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดของการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยศึกษาและ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านการลงทุนจัด
การศึกษาและแนวคิดด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
    ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดของงานอาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านงาน
อาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแนวคิดด้านทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
จัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษา 
เพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด 
แยกพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครพนม ด้วยการวิเคราะห์ผลการประเมินกรอบ
แนวคิดด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item 0bjective congruence: 
IOC) โดยก าหนดค่า IOC เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไว้ที่ ค่า IOC ≥ 0.5 (Kanchanawasee, 2002) 

     IOC =  
∑ 𝑹

𝑵
 

              เมื่อ   ∑ 𝑹  แทน  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
                               N  แทน  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทั้งหมด 
   โดยมีการก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความแต่ละข้อ โดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ 
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1. การลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
(Investment in Education for Career) 

 
 
    

2. อาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Careers and Skills for Special Economic Zones) 

 
 
    

     +1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
     -1 หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้อง/ไม่มีความเหมาะสม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความ
สอดคล้องด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item 0bjective congruence: 
IOC) ของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย 2 กรอบแนวคิด ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และ 2) กรอบ
แนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แสดงดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1.1 แนวคิดการลงทุนจัดการศึกษา 
(Investment in Education) 

1.1.1 การจัดบริการการศึกษาโดยภาครัฐ   
        (1)  สถานศึกษาภาครัฐ  
        (2)  หน่วยงานภาครัฐ  
1.1.2 การจัดบริการการศึกษาโดยภาคเอกชน 
        (1)  สถานศึกษาภาคเอกชน  
        (2)  สถานประกอบการ  

1.2 แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
(Career Education) 

1.2.1 การสร้างแรงจูงใจ ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของการประกอบอาชีพ (Career 
Awareness or Career Motivation)  
1.2.2 การส ารวจโลกของงานอาชีพในปัจจุบันและ
อนาคต (Career Exploration)  
1.2.3 การสร้างความเข้าใจในอาชีพ (Career 
Orientation)   
1.2.4 การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางการประกอบอาชีพ 
(Career Preparation or Career Development or 
Career Specialization) 

2.1 กลุ่มงานอาชีพ 
(Careers for Special Economic Zones) 

2.1.1 กลุ่มงานอาชีพ 7 หมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
 1)  หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
2)  หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
3)  หมวดอุตสาหกรรมเบา 
4)  หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
5)  หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6)  หมวดเคมีภัณฑ์และพลาสติก 
7)  หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค 
2.1.2 กลุ่มงานอาชีพในตลาดแรงงาน 
1)  ภาคอุตสาหกรรม 
2)  ภาคเกษตรกรรม 
3)  ภาคพาณิชยกรรม 
4)  ภาคการบริการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม 

2.2 ทักษะการท างาน (Skills for Special Economic Zones) 
2.2.1 ทักษะที่ส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้สามารถน าไปใช้
ในงานอาชีพอื่นได้ (Transferable Skills) 
2.2.2 ทักษะที่ไม่สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้
น าไปใช้ในงานอาชีพอ่ืนได้ (Non-Transferable Skills) 
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ผลการประเมินกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วในการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวม 
(IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 0.96 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
กรอบแนวคิดด้านการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังหวัดสระแก้ว ผลปรากฏว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 1 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 
100 แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ  
การอธิบายความหมายของการลงทุนจัดการศึกษาว่าหมายถึง การจัดบริการการศึกษาทั้งในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าหมายรวมถึงการให้บริการในส่วนของ
ความร่วมมือในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดบริการการศึกษา  
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น ในขณะที่ผลการประเมินองค์ประกอบของ
กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด
งานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผลปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 0.92 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 
92  โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อความค าว่า “งานอาชีพ” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มงานอาชีพ” 
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถึงความหลากหลายของานอาชีพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในกลุ่มเดียวกัน  
โดยหมวดงานอาชีพกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7 หมวดมีความชัดเจน ในส่วน
ของหมวดงานอาชีพของตลาดแรงงานของสระแก้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจากสามารถน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ภาคพาณิชยกรรมจะ 
เป็นการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากประเทศ
กัมพูชาก าลังอยู่ในระยะของการสร้างและพัฒนาสิ่งก่อสร้างภายในประเทศจากเงินลงทุนของต่างชาติ 
ส่วนในภาคของการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการนั้นพบว่า มีจ านวนโรงเรียนเปิดใหม่เกิดขึ้น
เป็นระยะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาสระแก้วเพ่ือเดินทางออก
นอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการบริการที่น่าจะมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นคือ  
การบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์นอกสถานที่เนื่องจากมีการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกและ
รถบรรทุกพ่วงมากขึ้นจากการสรุปจ านวนการส่งออกสินค้า ส าหรับผลการพิจารณาทักษะการท างาน 
(Transferable Skills) โดยพบว่า ทักษะการท างานที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interpersonal Skills) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) 
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem - Solving 
Skills) ทักษะการวางแผน (Planning Skills) ทักษะด้านภาษา (Language Skills) และทักษะ 
ในการปรับตัว (Adaptability Skills)  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 
0.97 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิดด้านการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังหวัด
นครพนม ผลปรากฏว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item Objective Congruence) 
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เท่ากับ 1 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 100 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม ในขณะที่ผล
การประเมินองค์ประกอบของกรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณา
ความสอดคล้องของกรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม ผลปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 
0.94 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 94 โดยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับกลุ่มงานอาชีพของ
ตลาดแรงงานนครพนม ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเส้นทางการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว 
เวียดนาม และจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ดังนั้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเป็นความ
ต้องการในอนาคตคือ การให้บริการด้านธุรกิจระหว่างประเทศหมายรวมถึงทั้งด้านการเงิน  
การธนาคาร การสั่งซื้อสินค้า การส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร  
ในหน่วยงานเดียว (All In One or One Stop Service) ในส่วนของงานอาชีพในพื้นที่เป้าหมายของ
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมการลงทุนที่หมวดงานตามประเภทหรือ
ชนิดของอุตสาหกรรมยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความเห็นว่า ไม่แน่ใจ ว่าควรพิจารณาให้มีการลงทุนจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาในกลุ่มงาน
อาชีพในพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมการลงทุน
หรือไม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาทักษะการท างานที่เป็นทักษะที่ถ่ายทอดหรือ
ส่งเสริมให้สามารถท างานในงานอาชีพอื่นได้ (Transferable Skills) โดยพบว่า ทักษะการท างานที่
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการท างานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ ทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) ทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Coaching / Mentoring Skills) ทักษะในการติดตามดูแล (Supervising Skills) ทักษะในการมีใจใฝ่
บริการ (Customer Service Skills) ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสมเหตุผล (Analytic/Logical 
Skills) ทักษะการวางแผน (Planning Skills) และทักษะในการปรับตัว (Adaptability Skills)  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ  
จะมุ่งเน้นแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่มีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้
เข้าสู่อาชีพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ที่มีจุดมุ่งหมายและ
หลักการของจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ด ารงชีวิต  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ ตระหนัก
ในคุณค่าและความส าคัญของการประกอบอาชีพ (Career Awareness or Career Motivation)  
การส ารวจโลกของงานอาชีพในปัจจุบันและอนาคต (Career Exploration) การสร้างความเข้าใจ 
ในอาชีพ (Career Orientation)  และการเตรียมพร้อมสู่ เส้นทางการประกอบอาชีพ (Career 
Preparation or Career Development or Career Specialization) สอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน อย่าง Evans, Kenneth, Hoyt & Garth (1973) ที่กล่าวถึงกระบวนการ 
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ในการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนโตผ่านกระบวนการจั ดการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการประกอบอาชีพตั้งแต่ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ 
Chaemchoi & Usaho (2012) โดยกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ประสานความความร่วมมือในการจัดการเรียนวงจร และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และโรงเรียนควรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ความเป็นอยู่ หรือพื้นฐานของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยกระบวนการสุดท้ายก่อนผู้เรียนจะเข้า
สู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งคือการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Preparation or 
Career Development or Career Specialization) สอดคล้องกับความเห็น  Watthananarong 
(2013) ในการเตรียมคนเข้าสู่โลกของงานจะใช้ระบบการศึกษาที่มีอยู่ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในวิธี
และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในแต่ละช่วงของจุดสิ้นสุดขั้นการเรียนในแต่ละระดับ 
ท าให้การศึกษาสนองความต้องการของสังคมและของบุคคลโดยการท าให้คนมีงานท าตามความ
ต้องการทั้งของสังคมและของบุคลากรศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่โลกของงาน การศึกษาเพื่ออาชีพ
หรืออาชีพศึกษา (Career Education) จึงเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาของหลายประเทศ 
ทั่วโลก 
 ในขณะที่ กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
นั้น จะมุ่งเน้นศึกษาที่กลุ่มงานอาชีพและทักษะการท างานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของกลุ่ม
งานอาชีพนั้น นอกจากกลุ่มงานอาชีพทั้งในส่วนของ 7 หมวดหมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแล้วยังมีกลุ่มงานอาชีพ 4 ภาคในตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ  Office of the 
Education Council [OEC] (2018) พบว่า ผลวิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 ประกอบด้วยจังหวัดสระแก้วด้วยนั้น พบว่า ในภาพรวมจะถูกขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม และภาคการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เป็นหลัก และผล
วิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม
ด้วยนั้น พบว่า ในภาพรวมจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ภาคการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
และภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก และสอดคล้องกับ Chalaemwong et al. (2016) ที่ได้ศึกษาความ
ต้องการแรงงานที่เป็นความต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2 ด้าน คือ 1) ด้านงานอาชีพที่เป็นความต้องการทั้งในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ และ 2) ด้านระดับทักษะการท างาน และยังสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนโดยก าหนดตัวชี้วัดของ
คุณลักษณะอาชีพและทักษะไว้ใน 6 คุณลักษณะส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ (1) ทักษะ
ชีวิต (2) ความเข้าใจอาชีพ (3) ความเข้าใจการเงิน (4) ความรู้ (5) คิดวิเคราะห์ (6) ประเมินตน  และ 
6 คุณลักษณะ ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ (1) ทักษะชีวิต -การเรียน (2) ความ
เข้าใจอาชีพ (3) ความเข้าใจการเงิน (4) คิด -ประเมิน (5) มีน้ าใจ (6) การเป็นเหตุเป็นผล  
(OEC, 2017) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยภาพรวมและองค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่ผู้วิจัยศึกษาน้ัน ผู้วิจัยเน้นการสังเคราะห์
จากแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ลงทุนจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพในมิติการของการจัดบริการการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้จัดบริการทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝึกงานตามหลักสูตร ได้แก่ 
สถานศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ที่ท าหน้าที่ในการจัด
การศึกษาทุกระดับเป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีประโยชน์มากขึ้นและ
ผลการวิจัยมีผลครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 2. กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผู้วิจัย
สังเคราะห์กลุ่มงานอาชีพจากข้อก าหนดการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) และกระทรวงแรงงาน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการเกิดอาชีพใหม่ 
(Start Up) เพิ่มเติม เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ และทักษะการท างานในการมองเห็นโอกาส
ในการสร้างอาชีพใหม่ ๆ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มั่นคงของประเทศต่อไป 
 

References 
Board of Investment of Thailand, the [BOI]. (2015). khūmư̄ ka ̄nlongthun nai khēt 

phatthanā sētthakit phise ̄t [Investment Guide in special economic 
development zone]. Bangkok: Industrial Estate Authority of Thailand [IEAT]. 

Campbell R., McConnell & Standley L. B. (1989). Contemporary Labour Economics. 
Singapore: McGraw-Hill Book Co. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจ
ของแม่เลี้ยงเดี่ยว และศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
โดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบวัดความ
เข้มแข็งภายในใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวจ านวน 
304 คน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดย
ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีคะแนนความเข้มแข็ง
ภายในใจอยู่ ในระดับน้อย - ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80 - 3.40) จ านวน 40 คน ท าการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับ
รูปแบบการปรึกษารายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที รวม 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ได้รับ
รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา 1 วัน (8 ชั่วโมง)  กลุ่มทดลองที่ 3  ได้รับรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
สัปดาห์ละ 1 บทเรียน รวม 8 สัปดาห์  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับรูปแบบใด ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  

ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยขั้นตอนที่ 1 องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยง
เดี่ยว ประกอบด้วย  ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์  ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น โดยโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (𝜒2 = 164.45, df = 138, p-value = 
0.06, Chi-square/ df = 1.19, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 
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0.90, CN = 306.45) การวิจัยขั้นตอนที่  2  กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ 
ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ สูงกว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สรุปได้ว่า รูปแบบการเสริมเสร้างสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎี
การปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ  

ความเข้มแข็งภายในใจ ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง แม่เลี้ยงเด่ียว 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the factors of inner strength of 
single mothers and the effect of single mothers’ inner strength enhancement models 
based on narrative counseling theory. The research was conducted in two phases. The 
first phase was a confirmatory factor analysis. The research instruments is the Inner 
Strength for Single Mother Scale developed by researcher with the coefficient reliability 
at 0.97.  The sample was 304 single mothers.  In second phase, study to the effect of 
single mothers’ inner strength enhancement models based on narrative counseling 
theory. The sample consisted of 40 single mothers who had low to middle scores (1.80 
- 3.40) of inner strength. They were randomly assigned to three experimental groups 
and one control group. The instruments are the 3 models of Narrative Inner STRENGTH 
Models was developed by the researcher. The model 1 was the individual counseling 
model was eight sessions of individual counseling for participated in experimental 
group 1. The model 2 was the one day (8 hrs.) psychological activities group for 
participated in experimental group 2 and the model 3 was, online self-learning of eight 
lessons for participated in experimental group 3. The control group let a normal life. 
The statistics used were confirmatory factor analysis and analysis of variance with 
repeated measures.  
 The research results were as follows: It was found in phase 1 that the Inner 
Strength of single mother consisted of four factors. They were Connectedness, 
Creativity, Firmness, and Flexibility. The structural relationship of these four factors was 
consistent with the empirical data. The adjusted model was valid and well fitted to 
the empirical data (𝜒2 = 164.45, df = 138, p-value = 0.06, Chi-square/ df = 1.19, SRMR 
= 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, CN = 306.45). In phase 2 was 
found that the results of applying the Narrative Inner STRENGTH Models to inner 
strength of single mothers were that: the three experimental groups had mean inner 
strength scores in the post-test and the follow-up which were higher than the control 
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group and the pre-test  statistically significant at .05 level.  It could be concluded that 
the three models based on the narrative counseling theory could enhance to inner 
strength of single mothers. 
 
Keywords 
 Inner Strength, Narrative Counseling Theory, Single Mother 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากปัญหาของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างจากครอบครอบครัวปกติ  
โดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสาเหตุจากการหย่าร้างหรือแยกทางกันระหว่างสามีและภรรยา ซึ่งเป็น
สาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย และแม่เลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มที่แยกทางกัน
นั้นจะได้รับผลกระทบมากกว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มอื่น (Intapaj, 2010) 

การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการแยกทางกันทั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามนั้น ย่อมได้รับ
ผลกระทบทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ เผชิญหน้ากับสภาวะทางอารมณ์ที่สลับไปมา ตั้งแต่ ความ
โกรธ ความผิดหวัง ความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยวจากการถูกทิ้งให้เผชิญความทุกข์อยู่เพียงล าพัง มี
อารมณ์แปรแปรวน มีความซึมเศร้า หดหู่ รู้ สึกสูญเสียความมั่นใจ ต าหนิตนเอง และมีความเครียดที่
ต้องรับผิดชอบภาระต่าง ๆ ของครอบครัวเพียงล าพัง  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรวัดระดับความเครียดใน
เหตุการณ์ชีวิตของ Holmes & Rahe (1997)  ที่พบว่าการหย่าร้างก่อให้เกิดความเครียดระดับ 73 
คะแนนจาก 100 คะแนน  นอกจากการเผชิญหน้ากับสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว แม่เลี้ยงเดี่ยวจาก
การแยกทางกันนั้น ยังต้องพบกับความกดดันทางสังคมจากความคิด ความเชื่อของสังคมไทยที่มองว่า
ผู้หญิงที่ต้องแยกทางกับสามีนั้น คือ ความผิดพลาด ความล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ หรือ เป็นเพราะมี
ความประพฤติไม่ดี (Pimthawon, 2014) และผู้หญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวนั้นเป็นภาวะที่อยู่ก้ ากึ่ง
ระหว่าง “ความเป็นแม่ที่ดี” กับ “ความเป็นแม่ที่ไม่ดี” ซึ่งมักถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” และ
การเป็น “เมียที่ไม่ดี” จึงต้อง “ถูกทิ้ง” ให้เลี้ยงลูกคนเดียว โดยที่กระบวนการนี้สร้างความเจ็บปวด
รวดร้าวและความทุกข์ทรมาน พร้อมทั้งประทับตราบาปให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย 
(Chinmahan, 2008)   

หากแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่สามารถเผชิญหน้าและจัดการกับความเครียดภายในใจได้นั้น ย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อบุตรที่อยู่ในความดูแลทันที (Thayansin, 2011) โดยจากการส ารวจของ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (Thai Health Promotion Foundation [ThaiHealth], 
2011) พบว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน จะได้รับผลกระทบในหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก เด็กจะมีความรู้สึกขาดรัก พัฒนาการทางอารมณ์และ
จิตใจบกพร่อง ท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรม เรียกร้องและโหยหาความรัก ส่งผลให้เด็กต้องออกไปหา
ความรัก ความเข้าใจข้างนอกบ้าน และก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา จากสถิติของสถานพินิจเด็กและ
เยาวชน พบว่า เด็กที่กระท าผิดครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ดังนั้น การช่วยเหลือแม่
เลี้ยงเดี่ยวให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตใหม่ มีก าลังใจ สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในรูปแบบเฉพาะของ
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ตนเองนั้น จะสามารถช่วยให้ลูกที่เติบโตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น สามารถเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพได้ด้วยเช่นกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ความเข้มแข็งภายในใจ (Inner Strength)  คือ ศักยภาพภายในตัวบุคคลที่ช่วยให้สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชีวิต 
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลได้  มีความมั่นใจในแนวทางที่ตนเองตัดสินใจ รวมทั้งพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต (Lundman, et al., 2011) บุคคลที่มีความเข้มแข็งภายในใจ จะมีพลัง
ทางจิตใจที่แข็งแกร่ง และมีคุณภาพของอารมณ์ที่คงที่ ไม่หวั่นไหว จึงท าให้มีศักยภาพในการ ฟื้นฟู
สภาพจิตใจที่บอบช้ า จัดการกับสถานการณ์ที่ยากล าบากในชีวิต และฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตไปได้และ
สนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ (Chester, 1992; Dingley, Roux & Bush, 2000; Knapp & 
Karabenick, 1985; Lewis, 2004; Rose, 1990) ความเข้มแข็งภายในใจจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลต้อง
เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคคลเกิดความพยายาม
ค้นหาศักยภาพภายในของตนเอง เพื่อจัดการกับประสบการณ์ในชีวิตที่หลากหลาย จึงท าให้บุคคลได้
รู้จักกับความเข้มแข็งภายในใจของตนเอง (Roux, Dingley, & Bush, 2002) ดังนั้น การที่ผู้หญิงคน
หนึ่งได้แต่งงาน มีบุตรที่ต้องรับผิดชอบดูแล เปลี่ยนสถานะมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จึงนับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยทีเดียว การสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้เกิด
ขึ้นกับแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จะช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตไปได้และสามารถด ารงชีวิต
และเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรมวิจัย พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งภายในใจ (Inner Strength) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งภายในใจ จากต่างประเทศและน ากรอบแนวคิดความเข้มแข็งภายในใจของ Lundman 
et al. (2011) มาศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวในบริบท
ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

นอกจากนี้จาก การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ตามที่ Trungkasombat (2001) กล่าวว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องใช้
เวลาในการปรับตัวและหาจุดสมดุล ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง ต้องปรับตัวในการท างาน แม่เลี้ยง
เดี่ยวต้องเผชิญความเครียดในเรื่องการจัดการทรัพย์สินเงินทอง การจัดการการใช้ชีวิต แม่เลี้ยงเดี่ยว
จะต้องท างานมากขึ้นเพื่อรายได้ให้มากขึ้น มีความรู้สึกกดดันทางเรื่องการเงิน จนอาจท าให้ไม่มีเวลา
ในการดูแลเอาใจใส่หรือเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเต็มที่ (Wallerstein, 2004) ดังนั้น รูปแบบการเสริมสร้าง
ความแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จึงมีต้องมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ด าชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยได้น าข้อจ ากัดในเรื่องเวลาของแม่เลี้ยงเดี่ยวมาพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างความแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการปรึกษา
รายบุคคลรูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา และรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
การใช้ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ และผู้วิจัยเลือกศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง (Narrative Counseling Theory)  คือกระบวนการที่มุ่งเน้นการรับรู้
ประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล  การเล่าเรื่องจะช่วยให้บุคคลสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมา 
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เพื่อน าไปสู่การสร้างเรื่องราวใหม่มาแทนที่เรื่องราวเดิมที่ยังคงติดค้างอยู่ผ่านทางเลือกในปัจจุบัน เป็นการ
ส ารวจและค้นหาความรู้และทักษะการสร้างทางเลือกให้กับตัวเอง สามารถสร้างความตระหนักภายใน
ตนเองว่าสามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยการสร้างทางเลือกใหม่ที่เน้นผลลัพธ์เฉพาะตนเอง โดยผู้ให้การ
ปรึกษามีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา ให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างครบถ้วน และ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถพิจารณาตนเอง ผ่านเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง เช่น เทคนิคการน า
ปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing problem) เทคนิคพิธีการสร้ างนิยามใหม่  (Definitional 
ceremonies) เทคนิคการตั้งชื่อให้กับปัญหา (Name the problem) เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
เข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องราวได้เป็นอย่างดี รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และสามารถควบคุมและจัดการอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  มองเห็นแนวทางใหม่ ๆ ที่จะน าไปแก้ไขปรับปรุงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
(White, 2007)  และจากงานวิจัยของ Chan (1999) ได้ศึกษาผลของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องต่อการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของสตรีหย่าร้าง ในกลุ่มสตรีหย่าร้างของฮ่องกง จ านวน 67 คน พบว่า ระดับ
ความเครียดภายหลังการหย่าร้างลดลง  และมีพลังในการด าเนินชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sansupa (2013) พบว่า สตรีหย่าร้างที่ได้รับการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนนการเยียวยาตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม ทั้งในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล  และงานวิจัยของ Lucy (2009) ได้ศึกษาผลของ
การปรึกษาคู่สมรสด้วยทฤษฎีเล่าเรื่อง ได้เสนอว่า หัวใจส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง คือ การน า
ปัญหาออกสู่ภายนอก การแยกปัญหาออกมาจากบุคคลโดยการสนทนาที่เน้นให้บุคคลเล่าเรื่องราวที่มีอยู่
มากมายอย่างอิสระ จากนั้นใช้ค าถามที่เป็นพลังในการแยกบุคคลออกจากปัญหา โดยให้ยกปัญหาเป็น
ประธานของประโยค แล้วให้บุคคลตั้งชื่อให้กับปัญหาของตน จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้
เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่งนั้นเอง ท าให้บุคคลค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ชัดเจน
และเป็นไปได้  

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความ
เข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวในบริบทของสังคมไทย และพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแข็ง
ภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน เพื่อช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งยังสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างครอบครัวของตนเองให้
เติบโตเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปได้  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ ความยืดหยุ่น เป็นองค์ประกอบของความ
เข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเด่ียวหรือไม่    

2. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษา
เล่าเรื่องเป็นฐาน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
 2. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้
ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว  
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วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1  
 ประชากร ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่สิ้นสุดความสัมพันธ์จากคู่สมรสโดยการแยกทางหรือหย่าร้าง
และมีบุตรอยู่ในความดูแลในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถ
ระบุจ านวนได้  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่สิ้นสุดความสัมพันธ์จากคู่สมรสโดยการแยกทางหรือหย่า
ร้างและมีบุตรอยู่ในความดูแลในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จ านวน 304 คน โดยค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 1 (Hair, et 
al., 2006) ซึ่งจากอัตราส่วนนี้จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน แต่เพื่อป้องกันการได้ข้อมูลจากการ
ตอบแบบวัดที่อาจไม่สมบูรณ์ จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 20 ต่อ 1 โดย
ค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และจากการเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ ได้แบบวัดความเข้มแข็ง
ภายในใจที่สมบูรณ์จ านวน 304 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2   
ประชากร ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 ที่มีคะแนนความเข้มแข็ง

ภายในใจ อยู่ในระดับน้อย - ปานกลาง (1.80 - 3.40) และสมัครใจเข้าร่วมวิจัย จ านวน 53 คน  
กลุ่มอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ อยู่ในระดับน้อย - ปาน

กลาง (1.80 - 3.40)  ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เข้ากลุ่มทดลอง  3 กลุ่ม และ กลุ่มควบคุม 
1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน  รวม 40 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล   
1. แบบวัดความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว จ านวน 25 ข้อ แบบวัดมีลักษณะเป็น

แบบการรายงานตนเอง (Self-Report) แบบประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1.1 คัดเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) 

ระหว่าง 0.50-1.00 และปรับข้อความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อค าถาม จ านวน 34 ข้อ  
1.2 น าแบบวัดความเข้มแข็งภายในใจจ านวน 34 ข้อ ไปทดลองใช้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.2 - 
1.0 ได้ข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.34 - 0.91  

1.3. หาค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

2. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษา
เล่าเรื่องเป็นฐาน (Narrative-Inner Strength Models) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 
Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.50 - 1.00 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าไปทดลองใช้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
แก้ไขข้อบกพร่องทางภาษา เพิ่มเติมเนื้อหา เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ 
ดังนี้  
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รูปแบบที่ 1  การปรึกษารายบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการปรึกษารายบุคคล สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที  รวมทั้งสิ้น  8 สัปดาห์  

รูปแบบที่ 2 กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา 
1 วัน จ านวน 8 ชั่วโมง   

รูปแบบที่ 3  บทเรียนออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับบทเรียนออนไลน์ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) สัปดาห์ละ 1 บทเรียน รวมทั้งหมด  8 บทเรียน   

 
ตารางที่ 1  แสดงกระบวนการของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน (Vromans and Schweitzer, 2010 
cited in Murdock, 2013) 

 
กระบวนการของทฤษฎีการปรึกษาเล่า

เรื่อง 5 ขั้นตอน   
รูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แข็งภายในใจ 8 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ  
(Establishing Relationship)  

ครั้งที่ 1  S - SEE the  problem   
การสร้างความคุ้นเคยและการเล่าเรื่องโดยรวม 

ขั้นตอนที่  2 การเล่าเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา (Eliciting Problem Stories) 

ครั้งที่ 2  T- TALK the problem   
การพิจารณาปญัหาด้วยเทคนคิการตัง้ชื่อให้กับปัญหา  

ขั้นตอนที่ 3 การท าลายโครงสรา้งหลัก
ของเรื่องราว                       
(Deconstructing Dominant Stories) 

ครั้งที่ 3   R-RELEASE the problem  การปลดปล่อย
สถานการณ์ปัญหาด้วยเทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก  
ครั้งที่ 4   E-EXIT the problem การน าตนเองออกจาก
ความกดดันทางสังคมด้วยเทคนิคการพิจารณาแรงกดดัน
ด้านวัฒนธรรม  

ขั้นตอนที่ 4   
การอิ่มเอมกับเรื่องราวที่พอใจ 
(Embracing preferred Stories) 

ครั้งที่ 5   N-NEW me  การสร้างมุมมองการใช้ชีวิตใน
รูปแบบใหม ่ด้วยเทคนิคการสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่   
ครั้งที่ 6   GROW me การสร้างภาพลักษณะใหก้ับตนเองใน
รูปแบบที่พงึปรารถนา ดว้ยเทคนคิการสร้างภาพลักษณใ์หม่    

ขั้นตอนที่ 5  
การมีชีวติอยู่กบัเรื่องราวที่มีคณุค่า  
(Living enriched stories)   

ครั้งที่ 7   T-TREAT me การก าหนดคุณค่าใหม่ใหก้ับตนเอง 
ด้วยเทคนิคพิธีการ   
ครั้งที่ 8   H-HAPPY me  การเฉลิมฉลองความส าเร็จให้กับ
ตนเอง ด้วยเทคนิคการใชเ้อกสารบ าบัด  

 
ผลการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยง
เดี่ยว  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจ พบว่า แบบจ าลองที่
ปรับแก้แล้วมีค่าดัชนีต่าง ๆ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องในระดับดี ซึ่งแสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลภายหลังจากการปรับแก้แบบจ าลอง (Adjust 
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Model) มีดัชนีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า p-value (ของ) เท่ากับ .06181,  
ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.19, ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยมาตรฐาน ของส่วนที่เหลือ (SRMR) 
เท่ากับ 0.03, ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.02,  ค่าดัชนี
ความเหมาะสมสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ 0.96, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 และค่าขนาดตัวอย่าง
วิกฤติ (CN) เท่ากับ 306.45 ดังภาพที่ 1 (หน้า 10)  
 จากภาพที่ 1 องค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยองค์ประกอบ
ความสัมพันธ์และความแน่วแน่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.99 มีความแปรผัน
ร่วมกับความเข้มแข็งภายในใจอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 99) รองลงมาคือ ความสร้างสรรค์และความ
ยืดหยุ่น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.98 และ 0.97 มีความแปรผันร่วมกับความ
เข้มแข็งภายในใจอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 96 และ ร้อยละ 93) ตามล าดับ  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ (Construct reliability: CR) หรือ
ความเที่ยงในการรวมตัวมีค่าเท่ากับ 0.99 (ค่าต้องมากกว่า 0.50) ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหมายถึง
ตัวชี้วัดทั้งหมดมีความแปรปรวนร่วมกันบ่งบอกถึงการมีองค์ประกอบร่วมกัน หรือองค์ประกอบ
เดียวกัน และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE) มีค่าเท่ากับ 
0.96 (ค่าต้องมากกว่า 0.50) หมายความว่า ความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนขององค์ประกอบได้มาก   
 สรุปว่า จากการพิจารณาทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับที่สอง พบว่า โมเดลการวัด
ความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว มีคุณภาพด้านความเที่ยงขององค์ประกอบ (Construct 
reliability: CR) และด้านความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variance extracted: AVE) เพียง
พอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยในล าดับต่อไปได้ ดังนั้นจึงถือได้ ว่า องค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น ล้วนเป็น
องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
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ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบล าดับที่สองของตัวแปรความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยง
เดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งทางใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตามผล 
แสดงดังตาราง 2   
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Subjects 31679.658 39 5533.609   
Groups (G) 15230.025 3 5076.675 11.110* .000 
SS w/ in groups  16449.633 36 456.934   
Within Subjects 15953.334 58.162 6524.895   
      Interval (I) 7874.517 1.454 5415.600 80.205* .000 
      I x G 4544.350 4.362 1041.773 15.429* .000 
      I x SS w/ in 
groups 

3534.467 52.346 67.522   

*p <.05 
 
 จากตารางที่  2  พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกันต่อคะแนน
เฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการทดลองที่แตกต่างกันและระยะเวลาการทดลองที่
แตกต่างกันมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบย่อยของวิธีการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน

ทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตามผล   
 

Source of variation SS df MS F p 
ระยะก่อนการทดลอง      
Between groups 2117.075 3 705.692 2.626 .065 
Within Group  9672.700 36 268.686   
ระยะหลังการทดลอง      
Between groups 8621.300 3 2873.767 17.435* .000 
Within Group 5933.800 36 164.828   
ระยะติดตามผล      
Between groups 9036.000 3 3012.000 24.770* .000 
Within Group 4377.600 36 121.600   

  *p < .05             
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ในระยะก่อนทดลองกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม มีคะแนน
เฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน  

ส่วนในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้น
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จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni Method) โดย
แสดงผลตามตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มกับกลุ่มควบคุมในระยะ

ก่อนทดลอง ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบของบอนเฟอโรนี่  
 

ระยะเวลาการทดลอง MD SE p 
ระยะก่อนทดลอง    

กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 1  17.600 7.331 .130 
กลุ่มทดลอง 2 - กลุ่มทดลอง 3 9.100 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 3 - กลุ่มทดลอง 1 8.500 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 1 - กลุ่มควบคุม 0.000 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 2 - กลุ่มควบคุม 17.600 7.311 .130 
กลุ่มทดลอง 3 -  กลุ่มควบคุม 8.500 7.311 1.000 

ระยะหลังทดลอง MD SE   p 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 1  0.700 5.742 1.000 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 3 14.900 5.742 .082 
กลุ่มทดลอง 1 - กลุ่มทดลอง 3 14.200 5.742 .109 
กลุ่มทดลอง 1- กลุ่มควบคุม 35.500* 5.742 .000 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มควบคุม 36.200* 5.742 .000 
กลุ่มทดลอง 3-กลุ่มควบคุม 21.300* 5.742 .004 

ระยะติดตามผล    
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มทดลอง 2  1.200 4.932 1.000 
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มทดลอง 3 12.600 4.932 .090 
กลุ่มทดลอง 2 กับ กลุ่มทดลอง 3 11.400 4.932 .160 
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มควบคุม 37.400* 4.932 .000 
กลุ่มทดลอง 2 กับ กลุ่มควบคุม 36.200* 4.932 .000 
กลุ่มทดลอง 3 กับ กลุ่มควบคุม 24.800* 4.932 .000 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ในระยะก่อนทดลอง กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม  
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน ส่วนในระยะหลังทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมี คะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็ง
ภายในใจ สูงกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 
3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูง
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5   ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาการทดลอง ของรูปแบบการปรึกษารายบุคคลตามแนว
ทฤษฎีเล่าเรื่อง กลุ่มทดลอง 2 รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยาตามแนวทฤษฎีเล่าเรื่อง
กลุ่มทดลองที่ 3 รูปแบบบทเรยีนออนไลน์ตามแนวทฤษฎีเล่าเรื่องและกลุ่มควบคุม 

 
กลุ่มทดลอง 1 รูปแบบการปรึกษารายบุคคล  

Source of variation SS df MS F P 
Between subject 1182.033 9 131.337   
Interval 8752.467 2 4376.233 76.861* .000 
Error 1024.867 18 56.937   

กลุ่มทดลอง 2 รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา  
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 3780.800 9 420.089   
Interval 2244.867 2 1122.433 14.270* .000 
Error 1415.800 18 78.656   

กลุ่มทดลอง 3 รูปแบบบทเรียนออนไลน์  
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 6608.000 9 734.222   
Interval 1421.067 2 710.533 12.519* .000 
Error 1021.600 18 56.756   

กลุ่มควบคุม ไม่ได้รับรูปแบบ 
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 4878.800 9 542.089   
Interval 0.467 2 0.233 0.058 .944 
Error 72.200 18 4.011   

 
จากตารางที่  5  พบว่า ในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตาม กลุ่ม

ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี ดังแสดงในตารางที่ 6  
ในขณะที่กลุ่มควบคุม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ 
ระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระยะเวลาการทดลอง ในกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม
ทดลอง 2 และกลุ่มทดลอง 3   

 
ระยะเวลา การทดลอง  MD SE p 

กลุ่มทดลอง1รูปแบบการปรึกษารายบุคคล     
หลังการทดลอง - ก่อนการทดลอง 35.300* 3.499 .000 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 37.100* 4.363 .000 
ติดตามผลการทดลอง - หลังการทดลอง 1.800 1.698 .950 

กลุ่มทดลอง2รูปแบบบทเรียนออนไลน์     
หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง 18.400* 3.928 .003 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 18.300* 5.077 .017 
หลังการทดลอง - ติดตามผลการทดลอง 0.100 2.447 1.000 

กลุ่มทดลอง 3รูปแบบบทเรียนออนไลน์     
หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง 12.600* 1.056 .000 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 16.000* 4.219 .013 
ติดตามผล – หลังการทดลอง  3.400 3.891 1.000 

 
จากตารางที่  6 พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจ  

ในระยะหลังการทดลองและติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ขณะที่ระยะติดตามผลกับระยะหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน   
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว พบว่า 
โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
โดยองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์  
ความสร้างสรรค์  ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น โมเดลหลังจากการปรับแก้แบบจ าลอง มีดัชนีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝝌𝟐= 164.45, df = 138, p-value = 0.06, Chi-square/df = 
1.19, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, CN = 306.45)   
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lundman et al. (2011) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความ
เข้มแข็งภายในใจกับกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ขึ้นไป จ านวน 391 คน อายุ 19 - 90 ปี ได้  พบว่า โมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Goodness-
of-fit) โดยองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจได้แก่ ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ 
และความยืดหยุ่น ดังนั้น  แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้าน ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่ว
แน่ และความยืดหยุ่นนั้น เป็นองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเด่ียวได้  
 2. การศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้
ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว พบว่า  รูปแบบ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานทั้ง  
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3 รูปแบบ สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยวได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยต่อไปนี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า รูปแบบ 1 หมายถึง การปรึกษารายบุคคล รูปแบบที่ 2 หมายถึง  
กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา และรูปแบบที่ 3 หมายถึง บทเรียนออนไลน์ โดยพบว่า แม่เลี้ยงเด่ียวที่ได้รับ
รูปแบบ ทั้ง 3 รูปแบบ มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่า
กลุ่มควบคุม และในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลองด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบนั้น สามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความ
สร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยขออธิบายเพิ่มเติมดังน้ี  
           รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง และด าเนินการตามขั้นตอน  
ในคู่มือของ Vromans & Schweitzer (2010 cited in Murdock, 2013) มีขั้นตอน 5 ขั้น คือ  
1. การสร้างสัมพันธภาพ (Establishing Relationship) 2. การเล่ารายละเอียดของเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา (Eliciting Problem Stories) 3. การท าลายโครงสร้างหลักของเรื่องราว (Deconstructing 
Dominant Stories)  4. การอิ่มเอมกับเรื่องราวที่พอใจ (Embracing preferred Stories) 5. การมี
ชีวิตอยู่กับเรื่องราวที่มีคุณค่า (Living enriched stories)  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
สามารถล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา โดยผ่านการเล่าเรื่อง สุดท้ายท าให้
มองเห็นแนวทางใหม่ที่น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านความ
สร้างสรรค์ แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองในรูปแบบใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับ
สถานการณ์เดิมดังเช่นที่ผ่านมา ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่เกิดจากความเชื่อ ข้ออ้างต่าง ๆ รวมทั้งความไม่มั่นใจของบุคคล ท าให้
แสดงออกมาด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ พร่ าพรรณนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปในทางลบ (Goldenberg and 
Goldenberg, 2008)  เช่นเดียวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนล้มเหลวในชีวิตครอบครัว โดย
เรื่องเล่าของแม่เลี้ยงเดี่ยวล้วนเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะปัญหา
ด้านอารมณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา สร้อยสน (Soison, 2010) พบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยว 
มีประสบการณ์จากความทุกข์ใจในการสูญเสียคู่ครอง ด้านอารมณ์ 4 ประการ คือ การท าใจยอมรับ
ไม่ได้ ความผิดหวัง/เสียใจ ความน้อยใจในโชคชะตา และความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคต ผู้หญิง
ภายหลังการหย่าร้างจะเกิดความรู้สึกอับอาย มองตนเองในแง่ลบ รู้สึกล้มเหลว และมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในสังคมเปลี่ยนไป ไม่กล้าเข้าสังคม กังวลใจเมื่อต้องพูดถึงสถานะของตนเอง ซึ่งปัญหา
เหล่านี้มักถาโถมเข้ามาในชีวิตของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว  

การใช้เทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing) ของการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่อง
ช่วยจัดการความรู้สึกพ่ายแพ้ ล้มเหลว เสียใจผิดหวังให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างดี เป็นการท าลาย
โครงสร้างหลักของปัญหา (Deconstructing Dominant Stories) ได้ตรงประเด็น เนื่องจากแนวคิด
ของทฤษฎีเล่าเรื่องมีความความเชื่อพื้นฐานว่า เมื่อบุคคลถูกครอบง าและท่วมท้นไปด้วยปัญหา 
(Problem-saturated stories) เรื่องราวที่เต็มไปด้วยปัญหาจะเบียดบังเรื่องราวที่เป็นทางเลือก 
ที่พึงประสงค์ออกไปกลายเป็นเรื่องราวที่ตีบตันไปด้วยปัญหา (Marginalized-discourses) ความรู้ที่
ตีบตันท าให้เรื่องราวที่พึงประสงค์ถูกท าให้เลือนหายหรือถูกลดคุณสมบัติลงโดยการพูดถึงแต่ปัญหา 
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ในกรณีของแม่เลี้ยงเดี่ยว มักถูกชี้น าไปด้วยวาทกรรมของสังคมที่ครอบง าและควบคุมชีวิต เช่น  
แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้หญิงที่ล้มเหลวในการแต่งงาน การหย่าร้างเป็นเรื่องที่ไม่ดี (Chinmahan, 2008)  
เป็นต้น โดยWhite (2007) ได้เสนอว่า ท้ายที่สุดแล้วบุคคลจะสร้างเรื่องราวใหม่ที่เป็นไปได้จริงขึ้นมา
ทดแทนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ให้เป็นเรื่องราวในแง่มุมที่ดี มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป แม้ในเหตุการณ์เดียวกันอาจมีความหมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแปล
ความหมายของและบุคคล (Goldenberg and Goldenberg, 2008) ซึ่งนั่นหมายถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว 
แต่บุคคลถึงแม้ว่าจะมีต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่คล้ายกัน แต่สุดท้ายความเข้มแข็งภายในใจที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้นอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องราวใหม่ แต่ผลลัพธ์คือการมีชีวิตที่ดีขึ้นหลุด
พ้นจากพันธการทางอารมณ์และอคติสังคมไปได้ การเล่าเรื่องจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษามองเห็น
แนวทางใหม่ ๆ ที่จะน าไปแก้ไขปรับปรุงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี (White, 2007) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Vromans & Schweitzer (2010) ได้ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องกับผู้ป่วยวัยรุ่นที่
เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง จ านวน 47 คนหลังการปรึกษาพบว่า 74% อาการของโรคดีขึ้นและการเกิด
ความไว้วางใจบุคคลอื่นมากขึ้น 61% สามารถกลับไปท าหน้าที่ในสังคมได้ 53% อาการทางคลินิกดีขึ้น 
ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ดีขึ้นตามไปด้วย และในระยะติดตามผล 3 เดือน พบว่า อาการของ
โรคยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้นจึง
เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองที่รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจโดย
ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานนั้น มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ ในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง 

ส่วนในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ยังคงมีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูงกว่า
ในระยะก่อนการทดลอง สามารถอธิบายได้ว่าทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องนั้นสามารถช่วยให้บุคคล
เรียนรู้ที่น าปัญหาออกนอกตนเองได้ และเมื่อบุคคลน าปัญหาออกไปจากตนเองได้แล้ว บุคคลก็ไม่
จ าเป็นต้องทนทุกข์อยู่กับปัญหาเดิม ๆ อีกต่อไป  ผู้วิจัยได้พัฒนาการ์ดเติมความเข้มแข็ง (Strength 
Charger Card) ประกอบด้วยการ์ด 8 ใบ ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่  S T R E N 
G T H  โดยพัฒนามาจากเทคนิคเอกสารบ าบัด (Documentary) เทคนิคการน าปัญหาสู่ภายนอก 
(Externalization) และเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ (Scaffolding) โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับ
การ์ดเติมความเข้มแข็งหลังจบชั่วโมงการปรึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นเตือนให้ผู้รับ
การปรึกษารับรู้ถึงศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง (เทคนิคเอกสารบ าบัด)  ซึ่งจากตัวการ์ดนี้
แม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องสร้างค าศัพท์ใหม่ขึ้นมาตามตัวอักษรที่ก าหนดให้ (เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์
ใหม่) ซึ่งค าศัพท์เหล่านั้นที่แม่เลี่ยงเดี่ยวทั้ง 3 กลุ่ม สร้างขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นค าศัพท์ที่ช่วยให้แม่เลี้ยง
เดี่ยวสร้างมุมมองใหม่ที่มีต่อชีวิตของตัวเอง สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของตัวเองไปได้ (เทคนิคการน า
ปัญหาสู่ภายนอก)  เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตได้มากขึ้น 
ตัวอย่างค าศัพท์ของการ์ดใบที่ 1 ตัวอักษร S-ส  เช่น  Single - โสดแต่ไม่โดดเดี่ยว, Start - สบายใจ, 
Strong - สติ, Stop - สุดยอด  การ์ดใบที่ 2 ตัวอักษร T- ท  เช่น Take-ทดแทน ,Throw-โยนปัญหา
ทิ้งไป, ทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดี, Tree - ต้นไม้ที่แข็งแกร่ง, ทบทวน เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของ
การ์ดเติมความเข้มแข็ง นั่นคือ การที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นรับรู้ถึงความสามารถของตนเองได้ถึงแม้ว่าจะจบ
ชั่วโมงการปรึกษาไปแล้ว เนื่องจากการใช้เอกสารบ าบัดตามค าแนะน าของ White and Epston 
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(1990 cited in Payne, 2006) นั่นคือ การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รู้สึกถึงจังหวะของการ
เปลี่ยนแปลงในตนเองเมื่อต้องลงมือเขียนเรื่องราวใหม่ จะเกิดความรู้สึกใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์เฉพาะตัว 
(Unique Outcome) ของทฤษฎีเล่าเรื่อง  และเทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing 
problem) ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Lucy (2009) ที่กล่าวไว้ว่าหัวใจส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องนั้นคือ เทคนิค การปัญหาออกสู่
ภายนอก (Externalizing problem) ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแยกปัญหาออกมาจาก
ตัวเองได้ จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่ง ผลลัพธ์
บุคคลจะค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ชัดเจนและเป็นไปได้  ดังเช่นในการปรึกษาครั้ง 3    
R- Release the problem  และครั้งที่ 4 E- Exit the problem แม่เลี้ยงเดี่ยวถูกกระตุ้นให้บอกเล่า
ความรู้สึก ความคิด ค าพูด ต่าง ๆ ที่ค้างคาในใจ น าออกมาจัดการด้วยการตั้งชื่อให้กับสิ่งที่ค้างคาใจ 
แล้วก าหนดวันหมดอายุ เก็บใส่ภาชนะและน าไปทิ้ง  ซึ่งในครั้งที่ 3 และ 4 นี้ แม่เลี้ยงเดี่ยวกล่าวว่า 
“ความรู้สึกล้มเหลว” ที่เคยรบกวนจิตใจมาตลอด วันนี้รู้สึกเหมือนปลดมันออกไปจากใจได้  ซึ่งนั่นคือ
การจัดการปัญหา เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่งนั้นเอง  ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้บุคคลค้นพบ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และเมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้น าปัญหาออกไปจากตนเองได้แล้ว จึงส่งผล
ต่อเนื่องถึงแม้จะจบโปรแกรมไปแล้ว แต่ปัญหาเหล่านั้นถูกก าจัดหมดไปแล้ว  จึงส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
ยังคงมีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ แสนสุภา (Sansupa, 2013) พบว่า สตรีหย่าร้างที่ได้รับทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องมี
คะแนนเฉลี่ยการเยียวยาตนเองสูงขึ้นในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน
ทั้ง 3 รูปแบบ จึงเป็นรูปแบบที่สามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 แบบวัดความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วยความเข้มแข็งภายในใจ 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองระดับความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อวางแผนการ
ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

 1.2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็น
ฐาน สามารถน าไปปรับใชส้ าหรับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงเด่ียวได้ดังนี้  

 1.2.1 รูปแบบที่ 1 การปรึกษารายบุคคล สามารถน าไปใช้ได้ส าหรับหน่วยงานที่มี
บุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในกระกวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เนื่องจากเทคนิคของทฤษฎี
เล่าเรื่องนั้น จ าเป็นต้องมีการฝึกใช้ให้ถูกต้องจะสามารถช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.2.2 รูปแบบที่ 2 กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา สามารถน าไปจัดเป็นการฝึกอบรม 
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจ 
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  1.2.3 รูปแบบที่ 3 บทเรียนออนไลน์ สามารถน าไปพัฒนาเป็นชุดฝึกทักษะความ
เข้มแข็งภายในใจ หรือ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทั้งในรูปแบบหนังสือ หรือในรูปแบบออนไลน์ได้   

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจจากงานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้น การส ารวจองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของพ่อเลี้ยง
เดี่ยว และลูกที่เติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
   2.2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง พบว่า 
เทคนิคการน าปัญหาสู่ภายนอก (Externalizing the problem) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้
แม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกมีอ านาจอยู่เหนือปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิภาพของการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่อยู่ใน
ภาวะการเผชิญหน้ากับอารมณ์เศร้า, ผิดหวัง หรือ ล้มเหลว ในชีวิต เป็นต้น   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 13 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
จ านวน 9 คน และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สังเคราะห์ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับ
อาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้ (2) สมรรถนะด้านการวางแผนและ 
การวิเคราะห์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 7 สมรรถนะ 15 ตัวบ่งชี้ (3) สมรรถนะด้านการออกแบบและ
พัฒนา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ 22 ตัวบ่งชี้ (4) สมรรถนะด้านการด าเนินการและ 
การบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ 5 ตัวบ่งชี้  
 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะหลักจ านวน 
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7 สมรรถนะ ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 3 สมรรถนะ 
19 ตัวบ่งชี้ (2) สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 2 สมรรถนะ 8 ตัวบ่งชี้  
(3) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 5 สมรรถนะ 16 ตัวบ่งชี้ (4) สมรรถนะ
ด้านการออกแบบ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 6 สมรรถนะ 25 ตัวบ่งชี้ (5) สมรรถนะด้านการพัฒนา 
ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 3 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งช้ี (6) สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย
จ านวน 1 สมรรถนะ 4 ตัวบ่งชี้ และ (7) สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน  
1 สมรรถนะ 5 ตัวบ่งช้ี 
 
ค าส าคัญ 
 ตัวบ่งช้ี  สมรรถนะ  การออกแบบการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to synthesize the indicators of instructional 
design competencies of undergraduate students majored in Educational Technology 
and Communications, and 2 ) to study the opinions of experts on the indicators of 
instructional design competencies of undergraduate students majored in Educational 
Technology and Communications. The sample consisted of experts in the majored in 
Educational Technology and Communications, the number of 13 people, which is a 
instructor of majored in Educational Technology and Communications in the amount 
of 9 people and officer from the organization of educational technology, the number 
4 people. Tools used in this research were, questionnaire of expert opinions on the of 
instructional design competencies of undergraduate students majored in Educational 
Technology and Communications. The Delphi Technique government 3 rounds data 
were analyzed by a summary and interpretation. Frequency, percentage mean, mode, 
median, mode and median differences. And the interquartile range. 
 The Results of research were as follows: 
 1) Synthesize the indicators of instructional design competencies of undergraduate 
students majored in Educational Technology and Communications. Consists of 4 core 
competencies which were (1) professional foundation competencies areas consists of 6 
sub competencies 12 indicators, (2) planning and analysis competencies areas consists of 
7 sub competencies 15 indicators, (3) design and development competencies areas 
consists of 5 sub competencies 22 indicators, (4) implementation and management 
competencies areas consists of 3 sub competencies 5 indicators. 
 2) The opinions of experts on the indicators of instructional design competencies of 
undergraduate students majored in Educational Technology and Communications.  Consists 
of 7 core competencies which were (1) professional foundation competencies areas consists 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

123 

of 3 sub competencies 19 indicators, (2) planning competencies areas consists of 2 sub 
competencies 8 indicators, (3) analysis competencies areas consists of 5 sub competencies 
16 indicators, (4) design competencies areas consists of 6 sub competencies 25 indicators, 
(5) development competencies areas consists of 3 sub competencies 12 indicators,  
(6) implementation competencies areas consists of 1 sub competencies 4 indicators,  
(7) evaluation competencies areas consists of 1 sub competencies 5 indicators. 
 
Keywords 
 Indicators, Competencies, Instructional Design 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันหน่วยงานต้องการก าลังแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างาน จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังจากสังคม หน่วยงาน องค์กรทั้งภาค
ธุรกิจและภาคประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่ตนร่ าเรียนมาได้อย่างเต็มความสามารถ 
เต็มศักยภาพที่มี ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งตัวนายจ้างและ 
ผู้ถูกจ้าง (Chumsub, 2002) แต่ปัญหาที่องค์กรทั้งหลายมักประสบก็คือบุคลากรขาดสมรรถนะ 
ใน การท างาน สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในด้านพฤติกรรมการแสดงออก 
การใช้องค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 การออกแบบการเรียนการสอนมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการในการท าวิจัยและพัฒนาสื่อที่ใช้
ส าหรับฝึกอบรมก าลังคนที่ท างานในด้านต่าง ๆ และต่อมามีความตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนแบบ
โปรแกรมท าให้งานด้านการออกแบบการเรียนการสอนเป็นงานที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้ที่ท างาน
ในด้านการออกแบบการเรียนการสอนในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้แก่ บุคคลที่เรียกตัวเองว่า นักจิตวิทยา
การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ หรือนักออกแบบการฝึกอบรม ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอน
เริ่มต้นในภาคเอกชนที่อยู่ในสายธุรกิจและอุตสาหกรรม ก่อนที่จะเข้ามาสู่ภาครัฐ เช่น ในงานด้านการ
สาธารณสุข การศึกษาและการทหาร ต่อมาได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (Chanchai, 2014) การออกแบบการเรียนการสอนได้
กลายเป็นวิชาชีพหนึ่ง เช่นเดียวกับที่เป็นศาสตร์การศึกษาสาขาหนึ่ง ในฐานะของผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
นี้จะต้องมีความช านาญในการท างานหรือมีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ในฐานะเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่ง การออกแบบการเรียนการสอนอาศัยการวิจัยและทฤษฎีเป็นฐานในการสร้างความรู้ 
(Richey, Klein & Tracy, 2011) เป้าหมายของการออกแบบการเรียนการสอนคือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และการออกแบบการเรียนการ
สอนในหน่วงงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 จากผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ International Board of 
Standards for Training, Performance and Instruction หรือ IBSTPI ได้ก าหนดสมรรถนะของนัก
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ออกแบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงกระบวนการออกแบบทั้งกระบวนการ และ
บทบาททั้งหมดที่นักออกแบบการเรียนการสอนอาจต้องปฏิบัติ (Richey, Fields & Foxon, 2001) 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะนักออกแบบการเรียนการสอน 
ทั้งในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและด้านการออกแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้
ว่าสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนยังมีความส าคัญกับการประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษา ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึก อบรม 
ในสถานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และในปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นการก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อที่จะน าไปใช้ในการจัด 
ท าหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตรง จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยยึด
หลักการพัฒนาสมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพ และจากการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างไร 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างไร  
 3. ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีกี่ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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 ขอบเขตการวิจัย 
 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออก แบบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ 
การออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร  
 2. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออก แบบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ท าการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน จากสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 13 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจ านวน 9 คน และผู้ปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา โดยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ คือ 
   1. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง จ านวน 7 ข้อหลัก 
   2. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2  เป็นเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 110 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะมาจากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านในรอบที่ 1 สร้างขึ้นเป็นค าถามส าหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
   3. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3  เป็นเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 110 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดมีลักษณะเหมือนแบบสอบถามใน
รอบที่ 2 ทุกประการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งค าตอบ
เดิมของทุกข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญตอบไว้ในรอบที่ 2 ในแต่ละข้อ เพื่อส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
ค าตอบของตนเองหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบตามผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่  
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ได้ศึกษาและสังเคราะห์เนื้อหา แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อน ามาสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ 
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   1. น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
รอบที่ 1 แล้วจัดส่งแบบสอบถาม จากนั้นติดตามแบบสอบถามกลับคืนแล้ววิเคราะห์ด้วยการสรุปและ
ตีความ  
   2. น าข้อมูลจากรอบที่  1 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่  2 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามกลับคืน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
   3.  น าข้อมูลจากรอบที่  2 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่  3 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นติดตามเอกสารกลับคืน แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน  
   4. จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมลูจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบ 
การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
   1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ค าตอบของค าถามปลายปิด จะท าการวิเคราะห์โดยหาความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) 
   2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและ
ฐานนิยมเพื่อหาค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้อง และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ครั้งนี้เสนอในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของการศึกษาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
 1. สังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน ได้แก่  
   1) สมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี ้
   2) สมรรถนะด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 7 
สมรรถนะ 15 ตัวบ่งช้ี  
   3) สมรรถนะด้านการออกแบบและพัฒนา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ 22  
ตัวบ่งช้ี  
   4) สมรรถนะด้านการด าเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 
สมรรถนะ 5 ตัวบ่งช้ี  
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 2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งสมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น 7 ด้านหลัก ได้แก่  
   1. สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมี 3 ด้านย่อย 19 ตัวบ่งช้ี 
   2. สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมี 2 ด้านย่อย 8 ตัวบ่งช้ี 
   3. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมี 5 ด้านย่อย 16 ตัวบ่งช้ี   
   4. สมรรถนะด้านการออกแบบ ซึ่งมี 6 ด้านย่อย 25 ตัวบ่งช้ี   
   5. สมรรถนะด้านการพัฒนา ซึ่งมี 3 ด้านย่อย 12 ตัวบ่งช้ี 
   6. สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมี 1 ด้านย่อย 4 ตัวบ่งช้ี 
   7. สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมี 1 ด้านย่อย 5 ตัวบ่งช้ี 
 ซึ่งตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบ่งเป็นสมรรถนะหลัก 7 สมรรถนะ สมรรถนะย่อย 21 สมรรถนะ 
และตัวบ่งช้ีจ านวน 89 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 1. สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ 
   1.1 สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
    1.1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสื่อภาพ เสียง และการเขียน 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
    1.1.2 สามารถปรับปรุง และพัฒนาความรู้  ทักษะและทัศนคติที่ เกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    1.1.3 สามารถระบุและสนองตอบต่อจริยธรรม กฎหมาย และการเมืองที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการออกแบบการท างานได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 2. สมรรถนะด้านการวางแผน 
   2.1 สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 
    2.1.1 สามารถประเมินความต้องการจ าเป็นได ้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
    2.1.2 สามารถออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

3. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์  
   3.1 สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
    3.1.1 สามารถวิเคราะห์เพื่อก าหนดเนื้อหาด้านการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี 
    3.1.2 สามารถระบุและอธิบายลักษณะของประชากรเป้าหมาย และลักษณะของ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    3.1.3 สามารถวิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนได้โดยระบุ
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
    3.1.4 สามารถวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ที่สามารถใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
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    3.1.5 สามารถพิจารณาองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อจ ากัดของเนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสรุปแนวทางและกลยุทธ์ด้านการออกแบบได้ 

4. สมรรถนะด้านการออกแบบ 
   4.1 สมรรถนะด้านการออกแบบ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 
    4.1.1 สามารถเลือกและใช้เทคนิคที่หลากหลายในการก าหนดขั้นตอนและกลยุทธ์
ของเนื้อหาด้านการออกแบบการเรียนการสอนได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.2 สามารถเลือกหรือแก้ไขสื่อด้านการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้ ประกอบด้วยตัว
บ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.3 สามารถออกแบบการสอนโดยการค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนหรือ
กลุ่มผู้เรียนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.4 สามารถใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับโครงการที่ก าหนดได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.5 สามารถก าหนดโปรแกรมหรือชิ้นงานด้านการออกแบบการเรียนการสอนที่
ได้รับการออกแบบ พัฒนา และการประเมินผลได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.6 สามารถออกแบบวิธีการปฏิบัติการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 

5. สมรรถนะด้านการพัฒนา 
   5.1 สมรรถนะด้านการพัฒนา ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
    5.1.1 สามารถพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้
    5.1.2 สามารถประเมินผลกระทบของสื่อที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได้  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี  
    5.1.3 สามารถพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อได้  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

6. สมรรถนะด้านการน าไปใช ้
   6.1 สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
    6.1.1 สามารถจัดเตรียมชิ้นงานหรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

7. สมรรถนะด้านการประเมิน 
   7.1 สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
    7.1.1 สามารถปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ไม่ใช่การเรียนการ
สอนตามความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
   
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาพบว่า สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างมาก Richey, Fields & Foxon 
(2001) เคยกล่าวไว้ จากการที่เทคโนโลยีที่เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้กลุ่ม International 
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Board of Standards for Training, Performance and Instruction หรือ IBSTPI ได้มีการก าหนด
สมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอนให้มีการครอบคลุมถึงกระบวนการออกแบบทั้ง
กระบวนการ และบทบาททั้งหมดที่นักออกแบบการเรียนการสอนอาจต้องปฏิบัติ Khantikachenchart 
(2005) ได้ท าการศึกษาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่า การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อสมรรถภาพเชิงวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษาเรียงล าดับความส าคัญ ดังนั้นนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงให้ความส าคัญกับ
สมรรถนะของ  นักออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
 สมรรถนะด้านพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ความส าคัญ ด้านความสามารถในด้าน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งสื่อภาพ เสียง และการเขียน สามารถสร้างสารให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สามารถน าเสนองานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายของการเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่ 
พบว่าสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นนักออกแบบการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีการสื่อสาร  
การออกแบบการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในการสร้างสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Liu, Gibby,  
Quiros & Demps, 2002) สามารถปรับปรุง และพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน สามารถแสวงหา ประยุกต์ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนส าหรับยุคใหม่ พบว่า สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับยุค
ใหม่ นอกจากจะวิเคราะห์ถึงความสามารถด้านการออกแบบการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องแน่ใจว่า
พวกเขามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยมาใช้  
ในการสร้างโปรแกรมเพื่อการศึกษา (Tiffany, Darlene & Robert, 2013) 
 สมรรถนะด้านการวางแผน ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถด้านการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น สามารถอธิบายถึงความแตกต่างและปัญหาระหว่างสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ได้สอดคล้องกับ Sims & Koszalka (2008) ได้กล่าวไว้ว่า นักออกแบบการเรียน 
การสอนมีความส าคัญและความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่
ส าคัญของวิธีการที่ได้ก าหนดไว้คือการอ านวยความสะดวกในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
ศึกษาถึงความแตกต่างของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และยัง
สามารถหาสาเหตุของปัญหาและสามารถเลือกและใช้เครื่องเครื่องมือในการประเมินและแก้ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ สามารถออกแบบหลักสูตรการสอนได้ อธิบายถึงความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ รวมถึงการศึกษาความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อให้เข้ากับสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ Dick, Carey & Carey (2001) กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
สามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถตอบได้ว่าจะสอนยังไง ท ายังไงถึงจะบรรลุ
เป้าหมาย และสามารถทราบได้ว่างานบรรลุเป้าหมายแล้ว จึงท าให้การออกแบบการเรียนการสอนมี
ขั้นตอนในการออกแบบและประสิทธิภาพในการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุด 
 สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถด้านการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเนื้อหาด้านการเรียนการสอน สามารถระบุขอบเขตของเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลการประเมินได้ สามารถศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ รวมถึงสามารถ
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ก าหนดความกว้างและความลึก (ขอบเขต) ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มี
อยู่อย่างจ ากัดได้ สามารถวิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนได้โดยระบุ
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ที่สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ และสามารถพิจารณาองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อจ ากัดของเนื้อหา ผู้เรียน 
และสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสรุปแนวทางและกลยุทธ์ด้านการออกแบบได้สอดคล้องกับ Seels and 
Richey (1994) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ก าหนดความต้องของผู้เรียน ก าหนด
เนื้อหาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็น
ตัวก าหนดขอบเขตในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้การออกแบบการเรียนก ารสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  สมรรถนะด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการเลือก
และใช้เทคนิคที่หลากหลายในการก าหนดขั้นตอนและกลยุทธ์ของเนื้อหาด้านการออกแบบการเรียน
การสอนได้ ไม่ว่าจะเป็น สามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์
และเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผลการเรียนได้ สามารถเลือกหรือแก้ไขสื่อด้านการเรียนการสอนได้ 
สามารถบูรณาการการออกแบบการเรียนการสอนจากสื่อที่มีอยู่ได้ สามารถออกแบบการสอนโดย  
การค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนได้ สามารถใช้กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโครงการที่ก าหนดได้ สามารถก าหนดโปรแกรมหรือชิ้นงาน
ด้านการออกแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบ พัฒนา และการประเมินผลได้ รวมถึง
สามารถออกแบบวิธีปฏิบัติการเรียนการสอนได้ Richey, Fields & Foxon (2001) ได้กล่าวว่า  
การออกแบบการเรียนการสอนยังเป็นที่ยอมรับอย่างมากในงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา สอดคล้อง
กับ Thammetar (2003) ที่กล่าวว่า การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จะเห็นได้ว่าสมรรถนะด้านการออกแบบจึงเป็นสมรรถนะที่มีความ
จ าเป็นในการออกแบบการเรียนการสอน เพราะจะน าไปสู้ขั้นตอนของการพัฒนา   
 สมรรถนะด้านการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการพัฒนาสื่อ
ด้านการเรียนการสอนได้ สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์เนื้อหา  
การน าเสนอเทคโนโลยี วิธีการและกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนได้ รวมไปถึงความสามารถ 
ในการประเมินผลกระทบของสื่อที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได้ และสามารถระบุและ
ประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลได้ สามารถพัฒนาคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อ
ได้ การพัฒนา เป็นกระบวนการสร้าง และผลิตสื่อวัสดุการสอน เพื่อที่จะน าไปใช้กับการเรียนการสอน 
(Seels and Richey, 1994) จะเห็นได้ว่า สมรรถนะด้านการพัฒนามีความจ าเป็นต่อนักเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นอย่างมากในการผลิตและพัฒนาสื่อ รวมไปถึงสามารถประเมินถึงผลกระทบของสื่อ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได ้
 สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการจัดเตรียม
ชิ้นงานหรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ สามารถปรับปรุงชิ้นงาน 
และโปรแกรมด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้ สามารถตรวจสอบ  
และปรับปรุงชิ้นงานด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรได้ และยังสามารถแก้ไข
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ชิ้นงานและโปรแกรมด้านการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพหรือ
นโยบายได้ Thapsi (2009) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอนไม่ใช่แค่น าไปใช้แค่ครูในการจัดการ
เรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ ปรับปรุง
ชิ้นงาน และยังสามารถแก้ไขชื้องานเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานของบุคคลากร ทั้งด้านความรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ รวมไปถึงการฝึกทักษะต่าง ๆ 
 สมรรถนะด้านการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ไม่ใช่การเรียนการสอนตามความต้องการจ าเป็น  สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบสื่อ (delivery process) ตามข้อมูลการประเมินได้ สามารถประเมิน
ระบบการวัดที่ตัวเองใช้ เพื่อเป็นแนวทางการผลิต สามารถประเมินผลโดยใช้บริบทที่หลากหลายได้ 
รวมถึงสามารถน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงช้ินงานได้ จะเห็นได้ว่า 
 จากที่กล่าวมาในแต่ละสมรรถนะ จะเห็นได้ว่าการออกแบบการเรียนการสอนมีความส าคัญ
ต่อนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อ รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน ต้องเน้นการพัฒนา และการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนัก
เทคโนโลยีการศึกษาต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การน าเสนองาน รวมถึงการ
ค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดของแต่ละบุคคลที่มีภูมิหลังที่ต่างกัน ต้องมีการวางแผนที่ดีการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถสรุปได้ ต้องมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีเทคนิคในการออกแบบที่
หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนต้องให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มีอยู่ และให้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา เทคโนโลยีที่จะใช้น าเสนอ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จสามารถน าไปใช้
และปรับปรุงผลการผลิต รวมถึงสามารถประเมินงานในการออกแบบการเรียนการสอนได้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 การน าตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไปใช้ควรมีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายและ
ลักษณะภารกิจงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานแต่ละแห่ง อาจน าไปใช้ทั้งหมด หรือเลือกใช้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมกับภารกิจของนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน 
   1.2 ผลที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้ถึงสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
ที่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาต้องการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
   1.3 ผลที่ได้จะเป็นแนวทางส าหรับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่ ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมิน
นักศึกษาหรือบุคลากรและสามารถใช้เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนขั้นสูง 
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยจึงได้เลือกเฉพาะ
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนทีจ่ าเป็น และท าการวิจัยกับระดับปริญญาโท ปริญญาเอกต่อไป 
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   2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษาของงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงปีการศึกษา พ.ศ.  2556-2560  
จ านวนนักศึกษา 3,867 คน มาวิเคราะห์ตัวแปรโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล ด้วยกฎการจ าแนก
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ 15 สาขาวิชา 
ได้แก่ แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา และเพศ จากตัวแปรทั้งหมด 9 ตัวแปร และการประเมิน 
วัดประสิทธิภาพของโมเดลวัดค่าความแม่นย า ได้ค่า 72.5 %  ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบที่เช่ือถือได้ 
 
ค าส าคญั  
  วิเคราะห์ปัจจัย การเลือกสาขาวิชา คณะครุศาสตร ์เทคนิคเหมืองข้อมูล 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze factors affecting choosing major to study in the 

Faculty of Education of Undergraduate Students. The data were collected from 3,867 
students based on the data of the division academic support and registration during 
the academic year 2013-2017. The data mining technique with decision tree 
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classification was applied to analyze the variables. The research found that the factors 
affecting the selection 15 majors of the faculty of rducation were the program in the 
high school and gender from 9 variables and the efficiency measurement of accuracy 
was as high as 72.5 %, which was a reliable test. 
 
Keywords 
  Factors Analysis, Choosing major, Faculty of Education, Data mining  
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี แต่ละสถาบันอุดมศึกษาต่างก็มี 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้สมัครศึกษาต่อสนใจในการที่จะตัดสินใจ
เข้าศึกษา  รวมถึงมอบหมายให้อาจารย์ของแต่ละคณะเดินทางไปตามโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
เพื่อแนะแนวหลักสูตรต่าง ๆ ให้โรงเรียน และผู้เรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้มีโอกาส และ  
มีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษามากขึ้น คณะครุศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่มีความส าคัญ  
ในการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาวิชาชีพครู  โดยผู้เรียนสามารถเลือกสาขาวิชา
ต่าง ๆ หลากหลายตามความสนใจ เพื่อไปประกอบอาชีพได้กว้างขวาง ทั้งในระบบโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักวิชาการศึกษาท างานในหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจน
ประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้ การเลือกสาขาวิชาของผู้เรียนเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อเส้นทางอาชีพ และอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้เรียน  
เนื่องด้วยนักศึกษายังขาดประสบการณ์ ไม่ทราบถึงความต้องการและทักษะที่แน่นอน และ  
อาจไม่รู้จักแต่ละสาขาวิชามากพอ ใช้ความรู้สึกชอบ มองแค่สภาพแวดล้อม ตามเพื่อนหรือความเห็น
ของผู้ปกครอง ส่งผลให้เลือกสาขาวิชา เพราะมีผู้เรียนไม่น้อยเสียเวลาเพื่อการศึกษาโดยค้นพบ 
กับตนเองภายหลังว่าไม่เหมาะสมกับสาขาวิชา จนเกิดปัญหาการขอย้ายสาขาวิชา ขอพักการศึกษา  
ไม่จบการศึกษา ไปจนถึงการลาออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับผู้ เรียนในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ และเป็นข้อมูล 
ในการจัดโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จนถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาสาขาวิชาและ
คุณภาพของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตต่อไป โดยแต่ละสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยผู้สมัครเข้าศึกษามาจากหลากหลายสายวิชา และมีพื้นฐาน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน ข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาจ านวนมาก สามารถใช้เทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลจ านวนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มาก  
  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล 
(Knowledge Discovery in Databases: KDD) เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (Pattern) จากข้อมูล
จ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาการเรียนรู้ของเครื่องและการรู้จ าแบบ  
หรือในอีกนิยามหนึ่ง การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระท ากับข้อมูล โดยส่วนใหญ่ 
จะมีจ านวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ (Jutapath, 2016) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ 
จากฐานข้อมูล โดยใช้ขั้นตอนทางสถิติ ส าหรับการคาดคะเนการตัดสินใจ (Han, Kamber & Pei, 
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2012) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่หลากหลายเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ เทคนิคการ
หากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association) เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering) เทคนิคการจ าแนก
ประเภทของข้อมูล  (Classification) และการสร้างโมเดลเพื่อใช้ในการท านายหรือพยากรณ์ 
(Sinsombunthong, 2015) โดยกฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับ 
ความนิยมส าหรับการพยากรณ์ ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่น าเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของ  Phakkachokh (2013) ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
สร้างตัวแบบเลือกแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ค่าความถูกต้องในการแนะน า
แผนการเรียนร้อยละ 79.76  เช่นเดียวกันกับ Seesukong (2016) ได้พัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจ
ในการเลือกกลุ่มวิชา ให้ค่าระลึกเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 85.72 และงานวิจัยของ Prachumchat, & Khirin 
(2015) การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิค
แบบจ าลองการแบ่งกลุ่ม ด้วยขั้นตอนวิธี k-means เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มของผู้สมัคร และสร้าง 
ตัวแบบจ าลองการหากฎความสัมพันธ์ ด้วยเทคนิคอะพริออริ (Apriori) เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเลือกสาขาวิชาเรียนของผู้สมัคร ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้สนับสนุน 
การวางแผนการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Laohawonranan, Limsutthiwannaphum & Thanasophon (2015)  ได้พัฒนาระบบแนะน า
แขนงวิชา โดยได้ใช้ข้อมูลผลการเรียนและผลการวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมา 
สร้างแบบจ าลองพยากรณ์โดยเปรียบเทียบเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 5 เทคนิค และพยากรณ์ 
ผ่านเทคนิค “Ensemble” โดยพบว่าการพยากรณ์มีความแม่นย าอยู่ที่ร้อยละ 72.92 จากงานวิจัย 
จะเห็นได้ว่าเทคนิควิธีในการท าเหมืองข้อมูลนั้นมีหลากหลายอัลกอริทึมที่นิยมน ามาใช้ ดังเช่น  
ในงานวิจัยของ Cheewaprakobkit (2013) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลประเภทต้นไม้ตัดสินใจ 
อัลกอริทึม C4.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงข่ายประสาทเทียม จากการทดลองพบว่า C4.5  
ให้ความแม่นย าในการท านายมากกว่าโครงข่ายประสาทเทียม ที่ร้อยละ 85.18 และร้อยละ 83.87 
ตามล าดับ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ Pansumret, Phuboon-ob & Pongsiri (2013) ได้น าเสนอ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลของอัลกอริทึมเหมืองข้อมูล 3 แบบ คือ  
C4.5, Naïve Bayes และ k-Nearest Neighbor ผลการ เปรียบเทียบพบว่ าแบบ C4.5 ให้ค่ า
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ร้อยละ 73.55 ซึ่งมากกว่าแบบ k-Nearest Neighbor และแบบ Naïve Bayes 
มีค่าร้อยละ 66.63 และร้อยละ 49 ตามล าดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคนิคเหมืองข้อมูลเป็นเทคนิคที่
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ช่วยเหลือนักศึกษาได้  
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเหมืองข้อมูล เทคนิคการจ าแนกประเภทของข้อมูลมาช่วย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสามารถ และ  
ความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร และในการจัดสรร
ทรัพยากรทัง้ในด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา เพศ เกรดเฉลี่ยก่อนเข้า
ศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา และรายได้มารดา ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเลือก
เรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเชียงราย ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปี พ.ศ.2556 -2560 จ านวน 3,867 คน 
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการน าข้อมูลที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ตามกระบวนการเหมืองข้อมูลของ 
CRISP-DM (Cross - Industry Standard Process for Data Mining)  ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา (Business Understanding) ขั้นท าความเข้าใจและรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง (Data Understanding) ขั้นเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ขั้นสร้างแบบจ าลอง 
(Modeling) ขั้นประเมินวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation) และขั้นน าผลลัพธ์ หรือองค์ความรู้
ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ (Deployment) (IBM, 2016) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ  ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา  
เพศ เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา และรายได้มารดา 

ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ Microsoft 

Excel ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ตามอัลกอริธึม
ของการท าเหมืองข้อมูลที่เลือกใช้ และโปรแกรม Rapid Miner Studio 8.2 ใช้ในการทดลองสร้าง
แบบจ าลอง การสร้างโมเดลเพื่อใช้ในการท านายหรือพยากรณ์ โดยกฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ  
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยน าข้อมูลที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ตามกระบวนการท าเหมือง
ข้อมูล ของ CRISP-DM ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลักดังน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการ CRISP-DM 6 ขั้นตอน 
ที่มา: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7_18.2.0/ 

modeler_crispdm_ddita/clementine/crisp_help/crisp_overview.html 
 

ขั้นตอนที่  1 การท าความเข้าใจกับปัญหา (Business Understanding) ปัญหา คือ ผู้สมัคร
ศึกษาต่อเข้าคณะครุศาสตร์จ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาที่ เหมาะสมกับตนเอง  
ค้นพบกับตนเองภายหลังว่าไม่เหมาะสมกับสาขาวิชา เกิดปัญหาการขอย้ายสาขา ขอพักการศึกษา 
ลาออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นจ านวนมาก  

ขั้นตอนที่ 2 การท าความเข้าใจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Understanding)  
ใช้ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ 15 สาขาวิชา จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัตินักศึกษางานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงราย  
ระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.2556 -2560 จ านวน 3,928  คน  

ขั้นตอนที่  3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  ผู้ วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อมูล  
(Data Selection) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการวิเคราะห์ เลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
โดยข้อมูลที่พร้อมส าหรับการน าไปวิเคราะห์ ประกอบด้วย 9 แอตทริบิวต์ ได้แก่ สาขาวิชา  
แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา เพศ เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา  
รายได้บิดา และรายได้มารดา แล้วน าข้อมูลที่คัดเลือกมาท าการกลั่นกรองข้อมูล (Data Cleaning)  
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูล ปรับปรุงในส่วนของค่าข้อมูลที่ขาดหาย (Missing value) และ 
การก าจัดข้อมูลว่าง (Null value) ได้มีการใช้วิธีการตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งทั้งหมด โดยเหลือข้อมูล
ที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 3,867 คน ซึ่งข้อมูลมีทั้งที่เป็นตัวเลข และตัวอักษร จึงต้องท าการแปลง
รูปแบบของข้อมูล (Data transformation) โดยแทนค่าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้  
ตามอัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจของการท าเหมืองข้อมูล  
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ตารางที่ 1 การคัดเลือกแอตทริบิวต์และแปลงข้อมูล 
 

แอตทริบิวต ์ ค าอธบิาย รายละเอียด 
Sex เพศ F: เพศหญิง M: เพศชาย 

Grade เกรดเฉลี่ย
ก่อนเข้าศึกษา 

High: >3.00    Mid: <3.00 

Region ภูมิล าเนา N: ภาคเหนือ, NE: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
E: ภาคตะวันออก, C: ภาคกลาง,  
W: ภาคตะวันตก, S: ภาคใต้ 

Major สาขาวิชา CL: การสอนภาษาจีน, EC: การศึกษาปฐมวยั, 
PE: พลศึกษา, EL: ภาษาอังกฤษ,  
TL: ภาษาไทย, SO: สังคมศึกษา,  
HE: คหกรรมศาสตร์, IA: อุตสาหกรรมศิลป,์ 
ME: คณิตศาสตร,์ SE: วิทยาศาสตร,์  
KE: เคม,ี PS: ฟิสิกส,์ BI: ชีววิทยา,  
TE: เทคโนโลยีการศึกษา, SP: การศึกษาพิเศษ  

Major old แผนการเรียน
ก่อนเข้าศึกษา 

SM: วิทย-์คณิต, AM: ศิลป-์ค านวณ,  
AL: ศิลป-์ภาษา, AS: ศิลป์-สังคม,  
OC: สายอาชีพ 

Father Occupation อาชีพบิดา FO1: เกษตรกรรม, FO2: รับราชการ 
FO3: ธุรกิจส่วนตัว, FO4: รัฐวิสาหกิจ  
FO5: พนักงานหน่วยงานเอกชน, FO6: อื่น ๆ  

Mother Occupation อาชีพมารดา MO1: เกษตรกรรม, MO2: รับราชการ,  
MO3: ธุรกิจส่วนตัว, MO4: รัฐวิสาหกิจ,  
MO5: พนักงานหน่วยงานเอกชน, MO6: อื่น 
ๆ  

Father income รายได้บิดา FI1: < 150,000 บาทต่อป ี
FI2: 150,000 - 300,000 บาทต่อป ี
FI3: > 300,000 บาทต่อป ี
FI4: ไม่ระบ ุ

Mother income รายได้มารดา MI1: < 150,000 บาทต่อป ี
MI2: 150,000 - 300,000 บาทต่อปี 
MI3:> 300,000 บาทต่อป ี
MI4: ไม่ระบ ุ

 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

140 

Std_id Major Grade Sex Region Father_i….. Father_….. Mother…. Mother… Major._o… 
561100002 CL mid F N FI4 FO6 MI3 MO1 AL 
561100003 CL mid F N FI1 FO3 MI1 MO3 AL 
561100005 CL high F N FI2 FO3 MI2 MO3 AL 
561100006 CL mid F N FI3 FO2 MI3 MO2 AL 
561100007 CL mid F N FI1 FO1 MI1 MO1 AL 
561100008 CL mid F N FI4 FO1 MI4 MO1 AL 
561100009 CL high M N FI1 FO3 MI1 MO3 AL 
561100010 CL high F N FI2 FO1 MI2 MO1 AL 
561100012 CL high M N FI1 FO1 MI4 MO6 AL 
561100013 CL mid F N FI1 FO1 MI1 MO1 AM 
561100014 CL high M N FI1 FO3 MI1 MO3 SM 
561100015 CL mid F N FI4 FO6 MI2 MO1 AS 
561100016 CL mid F NE FI1 FO1 MI1 MO1 SM 
561100017 CL high F N FI3 FO4 MI3 MO2 AL 
561100018 CL high F N FI1 FO1 MI1 MO1 AL 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงชุดข้อมูลที่ผ่านการจัดเตรียมข้อมูลอยา่งสมบูรณ์  
 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
การท าเหมืองข้อมูล น าข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งอาศัย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลประวัตินักศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ โดย
ตัวต้นแบบที่ได้จะอยู่ในรูปของกฎการจ าแนกประเภทข้อมูลจากการเรียนรู้ด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้หรือชุด
ข้อมูลชุดสร้างตัวแบบ แล้วน าไปทดสอบด้วยข้อมูลชุดทดสอบตัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้น 

 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงตัวแบบในรูปต้นไม้ตัดสินใจ  
 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation) วิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอน 
ก่อนหน้าว่าครอบคลุม และสามารถให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ได้จาก 
การวิเคราะห์มาน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยในการวัดค่าประสิทธิภาพของตัวต้นแบบการพยากรณ์ 
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โดยมีการน าข้อมูลจากชุดเรียนรู้มาทดสอบด้วยชุดข้อมูลทดสอบที่ให้ค่าถูกต้อง  โดย ใช้วิธีการ  
Cross-validation Test ด้ วย  10-fold cross-validation เพื่ อหาค่ าความถู กต้ อ ง  (Accuracy)  
โดยตัวแบบที่พัฒนาจากเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่ถูกทดสอบด้วยข้อมูลที่แบ่งออกเป็น 10 ส่วน  
ได้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 72.5 %  ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบที่เช่ือถือได้ 

 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวแบบ และผลการประมวลเปรียบเทียบใน Process เดียวกัน 

 
ขั้นตอนที่ 6 การน าผลลัพธ์ หรือองค์ความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ (Deployment) สามารถ

เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ แนะน าสาขาวิชา การปรับปรุงหลักสูตร การจัดสรรทรัพยากร  
ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ผลการวิจัย 
   สรุปผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณะครุศาสตร ์ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ และร้อยละ ของเพศ เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา ภูมิล าเนา สาขาวิชา และ

แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา 
 

ชื่อตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ 
Sex เพศ 

F: เพศหญิง 2675 69% 
M: เพศชาย 1192 31% 

ชื่อตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
Grade เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา 

High: >3.00     1649 43% 
Mid: <3.00 2218 57% 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ 
Region ภูมิล าเนา 

N: ภาคเหนือ 3705 96% 
NE: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 1.27% 
E: ภาคตะวันออก 2 0.05% 
C: ภาคกลาง 74 1.91% 
W: ภาคตะวันตก 32 0.83% 
S: ภาคใต้ 5 0.13% 

Major สาขาวิชา 
CL: การสอนภาษาจีน 343 8.87% 
EC: การศึกษาปฐมวัย 329 8.51% 
PE: พลศึกษา 354 9.15% 
EL: ภาษาอังกฤษ 334 8.64% 
TL: ภาษาไทย 363 9.39% 
SO: สังคมศึกษา 330 8.53% 
HE: คหกรรมศาสตร์ 205 5.30% 
TE: เทคโนโลยีการศึกษา 168 4.34% 
ME: คณิตศาสตร์ 317 8.20% 
SE: วิทยาศาสตร์ 331 8.56% 
KE: เคมี 214 5.53% 

Major สาขาวิชา 
PS: ฟิสิกส์ 189 4.89% 
BI: ชีววิทยา 302 7.81% 
IA: อุตสาหกรรมศิลป ์ 34 0.88% 
SP: การศึกษาพิเศษ 54 1.40% 

ชื่อตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
Major old แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา 

SM: วิทย์-คณิต 2329 60% 
AM: ศิลป์-ค านวณ 352 9.10% 
AL: ศิลป์-ภาษา 622 16% 
AS: ศิลป-์สังคม 509 13% 
OC:สายอาชีพ 55 1.42% 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เกรดเฉลี่ยก่อนเข้าศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ 
สาขาวิชาที่มีนักศึกษามากที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเดิมก่อนเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่ 
 คือ วิทย-์คณิต 
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ภาพที่ 5 แสดงผลค่าความถีแ่ละร้อยละของรายได้และอาชีพของบิดามารดา 
 

จากภาพที่ 5 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายอาชีพบิดาและ
มารดา ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้บิดาและมารดา ส่วนใหญ่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อป ี

 
2. ผลจากการวิเคราะห์หาปัจจัยข้อมูลประวัตินักศึกษาที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษา 

ต่อสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ด้วยกฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ได้ผลสรุปปัจจัยได้ดังนี้  
1) นักเรียนสายวิทย์-คณิต เพศหญิง เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ เพศชาย  

เลือกเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2) นักเรียนสายศิลป์-ภาษา เพศหญิง เลือกเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เพศชาย 

เลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษา 
3) นักเรียนสายศิลป์-ค านวณ เพศหญิง เลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพศชาย  

เลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษา 
4) นักเรียนสายศิลป์-สังคม เพศหญิง เลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพศชาย  

เลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษา  
5) นักศึกษาสายอาชีพ เพศหญิง เลือกเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพศชายเลือก

เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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อภิปรายผล 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชา 
ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้กฎการจ าแนก
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ ได้แก่ 
แผนการเรียนก่อนเข้าศึกษา และเพศ จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนที่มาจากแผนการเรียน 
สายวิทย์-คณิต ส่วนใหญ่เลือกเรียนคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ตามแผนการเรียนเดิมก่อนเข้าศึกษา ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน ส่วนนักเรียนที่มาจาก
แผนการเรียนสายศิลป์-ภาษา ส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ข้อสังเกตจากผลลัพธ์
พบว่า นักเรียนที่เลือกเรียนสาขาปฐมวัย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิงที่มาจากแผนการเรียน  
สายศิลป์-ค านวณ และ ศิลป์-สังคม และยังพบว่า นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาพลศึกษา ส่วนใหญ่
นักเรียนเพศชาย ที่มาจากแผนการเรียนสายศิลป์-ภาษา สายศิลป์-ค านวณ และ ศิลป์-สังคม และ
นักศึกษาสายอาชีพ มักจะเลือกเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ดังเช่น Jaruteerapan (2015) ศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ 
การเลือกเรียน ในด้านคุณลักษณะของสาขาวิชาแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของ
สาขาวิชาทั้งในด้านความมีชื่อเสียง หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ทุกสาขาวิชามีคุณลักษณะที่โดดเด่นในแต่
ละด้านแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษาที่จะให้ความสนใจไปในทิศทางใดมากกว่ากัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัย Shahiri, Husain & Rashid (2015) ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลที่ ใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพของนักเรียน โดยเน้นที่วิธีการใช้อัลกอริธึม 
การพยากรณ์ เพื่อระบุแอตทริบิวต์ที่ส าคัญที่สุดในข้อมูลของนักเรียน พบว่า 3 แอตทริบิวต์ที่ใช้  
ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพของนักเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา กิจกรรม
หลักสูตรพิเศษ เครือข่ายการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และแอตทริบิวต์ทางด้านประชากร คือ เพศเป็น  
แอตทริบิวต์ที่ใช้บ่อยที่สุด สาเหตุที่ท าให้นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะมีรูปแบบที่แตกต่างกันของ
นักเรียนหญงิและชายในกระบวนการเรียนรู้ ดังน้ัน เพศ ก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญประการหน่ึงท่ีมอิีทธิพล   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช ้

ส าหรับประโยชน์จากการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ  
งานอื่น ๆ ได้ เช่น เป็นแนวทางก าหนดรูปแบบและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ การแนะแนวหรือรับ
นักศึกษาใหม่ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป และสามารถน าไปใช้กับการพยากรณ์ในเรื่อง
อื่น ๆ ได้การปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนในการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อในภาควิชาหรือคณะอื่น ๆ เป็นข้อมูลในการจัดโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
จนถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป หรือประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่น ๆ ได้ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเป็นการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์การเลือก
เรียนสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการเรียน
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ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ปัจจัยด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แรงจูงใจต่ออาชีพ เป็นต้น 
และอาจใช้เทคนิคเหมือข้อมูลเทคนิคอื่น ๆ มาเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ka ̄nphatthana ̄ prathēt [The 12th Naresuan Research National Conference]. 
(pp. 267-278). Phitsanulok: Naresuan University.  

Laohawonranan, J., Limsutthiwannaphum, R., & Thanasophon, B., (2015). Kānchai 
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mahāwitthayālairātchaphat kamphǣngphet [The 2nd Kamphaeng Phet 
Rajabhat University National Conference] (pp. 174-185). Kamphaeng Phet: 
Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
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Jamjuree Production. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 2) ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด และ 4) เผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง  
วงจรชีวิตเห็ด สู่ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 56 คน และ
ผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 56 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรเห็ด 
ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด 
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย แบบวัด
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของผู้ปกครองที่เรียนรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ และแบบวัดความ  
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์
เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด 2) วงจรชีวิตและส่วน
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ต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท า
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด 
 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) 
 4. ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรูห้ลังใช้สื่อฯ มีอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, 
S.D. = 0.50) 
 
ค าส าคญั 
 สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ความตระหนัก การอนุรักษ์พันธ์เห็ด 

 
ABSTRACT 

 This research had the purposes as following: 1) to develop multimedia 
learning on mushroom life cycle in order to raise the awareness of mushroom 
conservation in the Area of the Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2) to pilot multimedia 
learning on mushroom life cycle with students in grade 6 , 3) to study the students’ 
satisfaction towards multimedia learning on mushroom life cycle, and 4) to publish 
multimedia learning on mushroom life cycle to the community. The sample groups 
were 56 students in grade 6 and 56 students’ parents. The sample groups were 
selected by using multistage stage sampling technique. The instrument used were 
multimedia learning on mushroom life cycle for students in grade 6, multimedia 
learning on mushroom life cycle for parents, evaluation form on the awareness of 
mushroom conservation for students, evaluation form on the awareness of mushroom 
conservation for parents, the assessment for students’ satisfaction towards multimedia 
learning on mushroom life cycle. Data analyses were mean, and standard deviation. 
 The results showed as following: 
 1. The development of multimedia learning on mushroom life cycle rose the 
awareness of mushroom conservation. In term of students, they could be divided into 
7 points, namely 1) general knowledge of mushrooms, 2) life cycle and various parts 
of mushrooms, 3) types of mushrooms, 4) nutrient of mushrooms, 5) local mushrooms, 
6) human’s actions that affect the extinction of mushrooms, and 7) mushroom 
conservation.  
 2. The results of using multimedia learning on mushroom life cycle with 
students in grade 6 after the class at a high level (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50).  
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 3. The result of students’ satisfaction towards multimedia learning on 
mushroom life cycle at a high level (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66). 
 4. The parents of students had an average score of awareness after using at a 
high level (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50). 
 
Keywords 
 Multimedia Learning, Awareness, Mushroom Conservation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นโดยมีพระราชด าริร่วมกับนายขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง 
ในการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณไม้  
ของประเทศ การด าเนินงานของ อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 5 (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน 
พ.ศ. 2559) (Plant genetic conservation project under the royal initiation of her royal 
highness princess maha chakri sirindhorn, 2011) เป็นแผนแม่บทที่จัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่เน้นการท างานท าฐานข้อมูลทรัพยากรในระดับ
ท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มี เสถียรภาพบนฐานความรู และยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ฯ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใช้ประโยชนเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายให้น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
(Suthamkij, 2008) ซึ่งมีทั้งทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ และทิวทัศน์ ทรัพยากรที่ใช้ไม่
หมด เช่น แสงแดด และอากาศ และทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้  
ทุ่งหญ้า ฯลฯ มนุษย์จ าเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะกับผืนป่าซึงเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เห็ดราเป็นทรัพยากรกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในป่า มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงมีความเกี่ยวพันกับห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Chansrikul, 
1996) เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งซึ่งไม่จัดเป็นพืชหรือสัตว์ ไม่มีสารสีเขียว (chlorophyll) เหมือนพืช จึงไม่
สามารถปรุงอาหารกินเองได้ ไม่มีระบบประสาทหรืออวัยวะและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นสัตว์  
การเจริญเติบโตของเห็ดมีลักษณะเป็นเส้นใยรวมกัน (Sangthong, n.d.) เจริญพัฒนาเป น 
กลุมกอน เกิดเปนดอกเห็ด อยูเหนือพื้นดินบนตนไม ขอนไม ซากพืช มูลสัตว ฯลฯ เมื่อดอกเห็ดเจริญ
จะสรางสปอร ซึ่งจะปลิวไปงอกเปนใยรา และเปนดอกเห็ดไดอีก หมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไป เห็ดกินได้
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หลายชนิดเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่ส าคัญของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน 
นอกจากนี้เห็ดยังมีบทบาทอย่างมากในระบบนิเวศ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  
แต่เนื่องจากเกิดการท าลายระบบนิเวศน์ การตัดไม้ท าลายป่า และปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
ท าให้เชื้อราอย่างเห็ดมีโอกาสสูญพันธ์เป็นอย่างมาก 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนในชาติต้องให้ความส าคัญ และได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาทตัวเองแม้เพียงบทบาท
เล็ก ๆ ซึ่งกระท าได้ทุกคนในกลุ่มประชาชน ไม่ควรรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ การเริ่มต้นอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควรเริ่มที่ตนเองก่อน การสร้างจิตส านึกที่มีผลต่อการอนุรักษ์ที่ดี คือ ให้รู้ ชี้น า 
และท าให้ถูก (Phara, 2007) จิตส านึกเป็นลักษณะทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษย์ เป็นผลลัพธ์ที่สั่งสมขึ้นจากการมีประสบการณ์ตรงในชีวิตของแต่ละบุคคล รูปแบบของจิตส านึก
ที่พึงประสงค์ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดี และควรส่งเสริมให้บุคคลยึดถื อเป็นกรอบ 
ในการด าเนินชีวิต คนที่มีจิตส านึกที่ดี ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตส ารึก และใช้จิตส านึก  
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะช่วยสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรเห็ดซึ่งมีความส าคัญ ให้คนรุ่นหลังได้
ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรือ่ง วงจรชีวิตเห็ด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมี
เนื้อหาประเด็นบ้าง 
 2. หลังจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง 
วงจรชีวิตเห็ดแล้วจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง  
วงจรชีวิตเห็ดอยู่ในระดับใด 
 4. หลังจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับวงจรชีวิตเห็ด
จากแผ่นพับแล้วจะมีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดอยู่ในระดับใด 
 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการ 
อนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. เพื่อทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
 4. เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด สู่ชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก ่
   1. นักเรียน จ านวน 27,247 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 241 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 
   2. ผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 241 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
   1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 56 คน แบ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลพะเยา  
อ.เมือง จ.พะเยา จ านวน 28 คน โรงเรียนบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา จ านวน 18 คน และโรงเรียน
อนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา จ านวน 10 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Stage Sampling)  
   2. ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 56 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
   1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   2. สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรเห็ด ส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 
   3. แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรเห็ด  
   4. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดีย 
   5. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์เห็ดของผู้ปกครองที่ เรียนรู้ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
   6. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย  
 วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
   1. สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องวงจรชีวิตเห็ด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อ  
มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.87, S.D. = 0.23) 
   2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรชีวิตเห็ด โดยน าประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ จากสื่อ
การเรียนรู้มัลติมีเดีย มาจัดท าในรูปแบบแผ่นพับและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินระดับคุณภาพและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  
(x̅ = 4.83, S.D. = 0.35) 
   3. ตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการค าถามแต่ละข้อกับนิยาม จากนั้นคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้สอบถามความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
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ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
   4. ตรวจสอบแบบวัดความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์พันธ์เห็ดส าหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการค าถามแต่ละข้อกับนิยาม
จากนั้นคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้วัดความตระหนัก ส่วนข้อที่มีค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า เนื่องจากต้องการศึกษาผลความตระหนักจึงไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการหาความเชื่อมั่น
ของข้อสอบทั้งฉบับ 
   5. ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างรายการค าถาม
แต่ละข้อกับนิยาม และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปน าไปใช้วัดความตระหนัก  
ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 น าไปปรับปรุงตามค าแนะน า และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้น น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์หาความเที่ยง ( reliability) โดยใช้สูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
( - Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง 0.83 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย และทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความตระหนัก จ านวน 
13 ข้อ โดยใช้ระยะเวลา 15 นาที 
   2. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ านสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด ผ่านชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลา 40 นาที 
   3. ขั้นหลังทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    วันที่ 1 
    3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความตระหนัก 
โดยใช้ระยะเวลา 15 นาท ี
    3.2 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อการ
เรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด โดยใช้ระยะเวลา 10 นาท ี
    3.3 ผู้วิจัยแจกแบบวัดความตระหนักรู้ ต่อการอนุรักษ์พันธ์ เห็ดก่อน
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง โดยให้นักเรียนน ากลับไปให้ผู้ปกครองท าที่บ้าน 
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    วันที่ 2  
    3.4 ผู้วิจัยเก็บแบบวัดความตระหนักรู้ส าหรับผู้ปกครองจากนักเรียน 
    3.5 ผู้วิจัยแจกสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวงจรชีวิตเห็ดให้นักเรียนน าไปให้
ผู้ปกครองศึกษาท าความเข้าใจ 
    3.6 ผู้วิจัยแจกแบบวัดความตระหนักรู้ต่อการอนุรักษ์พันธ์ เห็ดหลัง
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง  
    วันที่ 3 
    3.7 ผู้วิจัยเก็บแบบวัดความตระหนักรู้ส าหรับผู้ปกครองจากนักเรียน 
    3.8 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ข้อมูลแบบวัดความตระหนักรู้วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์
เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด 2) วงจรชีวิตและส่วน
ต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท า
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด 
 2. ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลความตระหนักรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิต
เห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.50, S.D. = 0.51) ส่วนหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียน
บ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ าเภอ  
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) 
 4. ผลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักรู้ก่อนใช้สื่อฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.70, S.D. = 0.60) ส่วนหลังใช้สื่อฯ มีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50) 
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อภิปรายผล 
 การใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธ์เห็ด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนมีเนื้อหา 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด  
2) วงจรชีวิตและส่วนต่าง ๆ ของเห็ด 3) ประเภทของเห็ด 4) คุณค่าทางโภชนาการของเห็ด  
5) เห็ดพื้นบ้าน 6) การกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และ 7) การอนุรักษ์เห็ด  
ซึ่งการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้ โดยได้มีกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 3 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมส าหรับการร่วม
กิจกรรม เตรียมสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้พร้อมต่อการน าไปใช้ ขั้นด าเนินงาน เป็นการจัดกิจกรรมสอน
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการ
อนุรักษ์เห็ด โดยผู้วิจัยและครูผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้น าเสนอเนื้อหาด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อ
การเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด ผ่านชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลา 40 นาที  
ขั้นการประเมินผล เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดีย เป็นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อประเมินผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เห็ดกับนักเรียนได้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสังเกตได้จากนักเรียนมีพฤติกรรมหวงแหนพื้นที่ป่ามากขึ้น รู้จักชนิดของเห็ด 
และรู้จักวิธีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากเห็ดได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการสร้างความตระหนักรู้
นั้นเกิดจากองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น ดังที่ Boonyindee (1993) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่ง
เร้าอันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวก
หรือทางลบ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
ตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจาก
ระดับง่ายและมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) 
เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบ  
ในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ และ 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออก 
ทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้าหรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท า  
 2. ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ผลความตระหนักรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิต
เห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.50, S.D. = 0.51) ส่วนหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36, S.D. = 0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อ
มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบไปด้วยข้อความ ภาพประกอบ และมีสีสันสดใส เหมาะสมกับวัย 
ทั้งยังมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้ และมีเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงท าให้นักเรียนมีความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้อง  
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Kamprathuang (2015) ที่ได้พัฒนากระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้สื่อ
โฆษณาหนังสั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้สื่อโฆษณาหนังสั้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 82.58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 41.67 และมีความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้
โดยใช้สื่อโฆษณาหนังสั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.70) และ Sangsawang (2014) ที่ศึกษา 
ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอรช่วยสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสกลวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนักรู้ด าน
คุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงเรียน
บ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ (สันช้างหิน) อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.66) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อมัลติมีเดีย
การอนุรักษ์เห็ดที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นนั้น เป็นสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในชุมชน มีภาพที่น่าติดตาม มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเห็ด นอกจากนี้ยัง
ได้แสดงถึงการกระท าต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการสูญพันธ์ของเห็ดด้วย ดังนั้นเมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อ
การ เ รี ยนรู้ มั ลติ มี เ ดี ยก็ เ หมื อนกั บการ ได้ เ ข้ า ไปสั มผั ส เหตุ ก า รณ์ เหล่ านั้ นด้ วยตน เอง  
จึงเกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์เห็ด และรู้สึกพอใจกับสื่อมัลติมีเดีย สอดคล้องกับ Chimmanee 
(2013) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการอ่านวิชา ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, 
S.D. = 0.80)    
 4. ผลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักรู้ก่อนใช้สื่อฯ อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.70, S.D. = 0.60) ส่วนหลังใช้สื่อฯ มีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
ในรูปแบบแผ่นพับที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด ไปจนถึง
การกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของเห็ด และการอนุรักษ์เห็ด ท าให้ผู้ปกครองนักเรียน
เห็นคุณค่าและความส าคัญของเห็ด อีกทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่เข้าถึงชุมชนและผู้ปกครองได้ง่าย
สอดคล้องกับ Pattamahin (1977 cited in Kamprathuang, 2015) ที่กล่าวว่า สื่อ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบตัวที่สามของกระบวนการสื่อสารที่เน้นข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับ และเป็นพาหะที่น าพา
ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ สื่อบุคคลและสื่อมวลชนคือช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อสื่อสารและระหว่างบุคคลต่อบุคคล เพื่อจะถ่ายทอด
ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เป็นการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ และ
ช่องทางสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารจ านวนมาก หลากหลาย และไม่
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เป็นส่วนตัวแต่รวดเร็วโดยอาศัยสื่อมวลชนโดยจ าแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อส าหรับ
ฉาย เป็นการสื่อสารที่เพิ่มพูนความรู้และแพร่กระจาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอร์ส 
(Rogers, 1978) ที่กล่าวว่า การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้รับสารได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jarinrattanakorn (2001) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดอนหอยหลอดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบว่า ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ในครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน ทั้ง
การศึกษาและท าความเข้าใจนักเรียน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเตรียมความ พร้อมของ
นักเรียนด้านการใช้งานส่ือมัลติมีเดีย 
  2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนในการเผยแพร่ การอนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดส าคัญของเห็ด ไปสู่บุคคลอื่นในครอบครัว ชุมชนที่นักเรียนอาศัย  
โดยการสนับสนุนจากครู โรงเรียน ชุมชน ส่วนงานราชการ หรือองค์กรที่ท างานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 
  3. การพัฒนาความตระหนักรู้ ความรู้ และเจตคติในการอนุรักษ์เห็ดควรท าการศึกษา
ทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ในสภาพพื้นที่จริง การวางแผนจัดกิจกรรมควรมีการจัดแบ่งเวลา
ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ผ่อนคลายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ เช่น เกมหรือเพลง   
 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บทเรียนผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาหนังสั้น 
   3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ในเนื้อหาวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาหน้าที่พลเมือง หรือ
วิชาสุขศึกษา โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
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resource problems in Thailand]. Document, 1(2551), 1. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

ปัจจัยส ำคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเลือกเข้ำฝึกอำชีพของผู้พิกำร 
ในประเทศไทย  

 
KEY FACTORS OF MOTIVATION AFFECTING THE DECISION TO PRACTICE 

PROFESSION OF DISABLED PEOPLE IN THAILAND 
 

ศิริรัตน์  สัยวุฒิ1  
Sirirat  Saiyawut1 

 
1 สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1 Management Major Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala 

University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province  
E-mail: saiyawut@gmail.com 

 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ของ
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้น จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจของผู้พิการอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.19, S.D. = 0.44)
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นแรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
(x̅ =   4.28, S.D. = 0.57) คือ การสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ (x̅ =   4.35, 
S.D. = 0.47) รองลงมาด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการอยู่ ในระดับมาก (x̅ =   4.20, S.D. = 0.54)  
โดยข้อที่ ผู้ พิ การมีความคิด เห็น ในระดับมากที่ สุ ด  คื อ  หลักสูตรที่ ให้บริ การฝึกอาชีพมี 
ความน่าสนใจ (x̅ =   4.37, S.D. = 0.69) แรงจูงใจสุดท้ายด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมาก  
(x̅ =  4.08, S.D. = 0.72) ในข้อคิดเห็นด้านสถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีอุปกรณ์ที่สามารถเอื้ออ านวย
ความสะดวกสบายได้ (x̅ =  4.26, S.D. = 0.89)  2) ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
อยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.16, S.D. = 0.51) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพเพราะ
ความก้าวหน้าในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม ความมั่นคงในหน้าที่การงานในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม 
และการติดตามผลการฝึกอาชีพของหน่วยงานในระดับมากที่สุดตามล าดับ (x̅ =  4.40, 4.28, 4.28, 
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S.D. = 0.70, 0.86, 0.73), 3) แรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ ด้านสถานที่ 
จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทย (p = 0.000*, 0.028*, 0.003*) ประโยชน์ของผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกอาชีพ/ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุ นและ
ส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้พิการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้พิการ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการได้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  

 
ค ำส ำคญั 
 แรงจูงใจ ฝึกอาชีพ ผู้พิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study motivation to practice 

profession of disables people in Thailand, 2) to study the decision to practice 
profession of disables people in Thailand, and 3) to study the motivation affecting the 
decision to practice profession of disables people in Thailand. The sample of this study 
was 109 disabled people participating in the academic service training program for the 
disabled people according to section 35 of PWD Outsource Management Co., Ltd. and 
Government Savings Bank. The research instrument was a questionnaire. Data were 
analyzed by statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and multiple regression. 

The results of this research indicated that: 1 )  the opinion towards overall 
motivation of people with disabilities was at a high level (x̅ =   4.19, S.D. = 0.44). When 
individual aspects were considered, public relations motivation was at the highest level 
(x̅ = 4.28, S.D. = 0.57), information communication was efficient and reliable. This was 
followed by curriculum / professional field availability motivation, which was at a high 
level (x̅ = 4.35, S.D. = 0.47). An aspect with the highest level of the opinion was that 
professional training and curriculum was attractive ( x̅  = 4.37, S.D. = 0.69). Lastly, 
professional training location motivation was at a high level (x̅ = 4.08, S.D. = 0.72). An 
aspect with the highest level of the opinion was that the location provided facilitated 
and comfortable devices for the training (x̅ = 4.26, S.D. = 0.89), 2) people with disabilities 
in Thailand had a high level of decision-making to attend the professional training  
(x̅ = 4.16, S.D. = 0.51). They viewed that professional training could provide benefits in 
terms of work progress, work security, and follow-up, which was at the highest level  
(x̅ = 4.40, 4.28, 4.28, S.D. = 0.70, 0.86, 0.73) respectively, 3) for curriculum/professional field 
availability motivation, professional training location and public relations were positively 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

161 

influenced the sample’s decision-making to attend the professional training in Thailand 
( p = 0.000*, 0.028*, 0.003*) . The findings are also used as the guidelines for those 
interested in studying about the factors affecting professional training and the need for 
professional training of workers in the organization.  
 
Keywords 
 Motivation, Practice Profession, Disabled 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในด้านการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดที่จะมีผลกับ
องค์กรต่าง ๆ ตามหลักการบริหารจัดการ 4M (Santiwong, 2000) การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะและการวางแผนการใช้
คนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ  
การพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในด้านการท างานเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ จะท าให้สังคมนั้น ๆ มีแนวโน้มในการเจริญก้าวหน้าที่ดีกว่าสังคมอื่น ๆ แต่
อย่างไรก็ตามไม่ว่าสังคมจะมีความเจริญก้าวหน้ามากเพียงใด ยังมีประชากร ที่ถูกเรียกว่า “ผู้พิการ” 
อยู่ร่วมในสังคมนั้นซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการดูแลเพื่อพัฒนาให้ผู้พิการนั้นมีศักยภาพเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี จากจ านวนตัวเลขของผู้พิการในประเทศไทยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ในปี 2560 ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 
1,900,000 คน เพิ่มขึ้นปีละ 130,000 คน (Thai Health Promotion Foundation, 2017) จาก
สถานการณ์คนพิการไทย พบร้อยละ 40.31 ไม่มีอาชีพ โดยในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ พิจารณาได้จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ ที่มีมาถึง 4 ฉบับ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5 ระหว่าง พ .ศ. 2560-2564 
(Department of Empowerment, 2017) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (Equal) ได้แก่ เสริมพลังคนพิการและองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ขจัด
การเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) เสริมสร้างความเข้าใจ
และเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดล้อมและ
บริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (Linkage)   
 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท พีดับบลิวดี 
เอาท์ซอส เมเนจเม้น จ ากัด ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ให้
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สูงขึ้นเพื่อเป็นการจัดการปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมูลเหตุที่ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้อง
สนใจในด้านการบริหารจัดการด้านบุคคลจะก่อให้เกิดผลส าเร็จกับกิจการได้อย่างมาก ดังนั้น  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงปัจจัยส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือกิจกรรม  
ในการส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบ 
และแนวทางการศึกษา โดยสรุปเป็นประเด็น ตามล าดับได้ดังนี้ 

1) การตัดสินใจ  มีผู้ให้ความหมายทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย Griffiths 
(1959)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ เป็นการศึกษาทางเลือกทางการปฏิบัติโดยการคิดการ
เลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน  และ Khetranan (2008) ให้ความหมายว่า กระบวนการของการใช้
ความคิดและการกระท าในการรับรู้  ศึกษา และวิ เคราะห์ปัญหา ( Problem)  หรือโอกาส 
(Opportunity) ก าหนดและประเมินทางเลือก รวมถึงทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาหรือ
โอกาสที่เกิดขึ้น จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกพิจารณา
การเข้าฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย โดยการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าท างาน การประสานงานและการควบคุม   

2) แรงจูงใจ  มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973)  
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “to move” หมายถึงสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักน าบุคคลเกิดการกระท าหรือ
ปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมาก
ในทุกวงการ แรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้  แรงจูงใจหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่
อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท าหรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มี
เป้าหมาย (Walters, 1978) กล่าวได้คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท านั่นเอง นอกจากนี้
แรงจูงใจเป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมาย
ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อม (Loundon & Bitta, 1988)  
ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎีทุกทฤษฎีต่างมีความคล้ายคลึงกันและมีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน 
เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการ
เป็นล าดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักจะตอบสนองความต้องการขั้นต่ าสุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนอง
แล้วจึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามล าดับ จากความหมายนี้จะเห็นว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ ได้แก่ แรงจูงใจด้าน  

- หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ หมายถึงความสนใจในหลักสูตร/
สาขาอาชีพที่เลือกฝึก ความถนัดในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก พื้นฐานอาชีพของครอบครัวตรง
กับหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก ความต้องการด้านแรงงานของตลาดในหลักสูตร/ของสาขาอาชีพ 
ความนิยมในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก และอิทธิพลของกลุ่มจะสอดคล้องกับความต้องการของ
ฝึกอาชีพของผู้เข้ารับการฝึก ปรียานุช ดีพรมกุล  (Deepromkul, 2013) จึงเป็นที่มาสมมติฐานที่  
1 หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ
ในประเทศไทย 
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- สถานที่จัดฝึกอาชีพ เป็นสถานที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ไม่มีสิ่งใดมา
รบกวนสมาธิ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
มีอากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย โต๊ะ เก้าอี้ภายในสถานที่ฝึกมีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายท า
ให้ไม่เมื่อยล้า จึงจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม (Naputtha, 2006) จึงน าไปสู่
สมมติฐานที่ 2 สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 
ในประเทศไทย  

- การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ได้ให้ความหมายการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจ
หลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรคลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มีทฤษฎี หรือต ารา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความมุ่ง
หมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติเพื่อ ดึงดูดความสนใจ เพื่ อสร้างความเชื่อถือ และเพื่อ
สร้างสรรค์ความเข้าใจ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น หมายถึงการสร้างความรู้สึกประทับใจบุคคลหลาย ๆ กลุ่มที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
(Phon-Chaniko, 2015) ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจึงมีผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย 
 แรงจูงใจ ประกอบด้วย หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ  
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทยอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
1) หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึก

อาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
2) สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
3) การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพ

ของผูพ้ิการในประเทศไทย 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

164 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
1) รูปแบบกำรวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการ

แสวงหาค าตอบ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการดังนี้ 1) ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) จากหนังสือ บทความ วารสาร วรรณกรรม รายงาน 
การวิจัย แผนพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย และเอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษา
ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) จากการบริการวิชาการ 

2) กรอบแนวคิดในกำรวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม โดยหากผู้พิการในประเทศไทย
มีแรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ และด้าน 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน จะส่งผลให้ผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพได้ จึงสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภำพที่  1 ปัจจัยส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 

ในประเทศไทย 
 
3) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้พิการจากทุกภาค 

ในประเทศไทยที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 
ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 120 คน  ในการเข้า
ฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ มีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจ านวน 109 คน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้พิการในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 
35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน จ านวน 109 คน 

4) เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำรวิจั ยและกำรหำคุณภำพ  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจั ย  
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านแรงจูงใจของ 
ผู้พิการ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้พิการที่เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เข้าฝึกอาชีพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการ แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

แรงจูงใจ 
1. หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ 
2. สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
3. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 

กำรตัดสินใจเลือกเข้ำฝึกอำชีพ 
ของผู้พิกำรในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้พิการ เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปใช้ ได้มีการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content validity) จ านวน 3 คน หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด 
เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีความเข้าใจในข้อค าถามหรือไม่ แบบสอบถาม
ครอบคลุมและมีประโยชน์และผู้พิการใช้เวลาในการตอบมากน้อยเพียงใด จากนั้นได้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ เพื่อหาค่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพิจารณาจาก 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) , (Cronbach, 1970) เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.6 
ขึ้นไป (Sekaran, 2003) จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านในปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ดังนี้  ด้านหลักสูตรสาขา 
ที่เปิดให้บริการ 0.631 ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ 0.714  และด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 0.773  
ส่วนปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 0.773 ซึ่ง
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 

5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 โดยติดต่อกลุ่มตัวอย่างจากการที่ผู้วิจัยด าเนินการเป็น
วิทยากรด้านบริหารจัดการธุรกิจ โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 
ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จ ากัด และธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 10 – 17 
สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมให้ความร่วมมือในการท าวิจัย จึงอธิบายการตอบให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  โดยขอ
ความร่วมมือให้ตอบค าถามด้วยตนเอง โดยจะใช้การสัมภาษณ์โดยให้ระยะเวลาแก่กลุ่มตัวอย่างให้
ข้อมูลด้วยตนเอง หากกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่สามารถเขียนหรือมีปัญหาในการอ่าน ผู้วิจัยจะอ่านข้อ
ค าถามให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผู้วิจัยจัดให้ล่ามภาษามือเป็น
ผู้ด าเนินการแปลภาษามือและบอกถึงข้อค าตอบให้กับผู้วิจัย ทั้งนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนจ านวน 109 ฉบับ 

6) กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ใช้วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และระดับความคิดเห็นของปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัย 
ด้านการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้วิเคราะห์สมมติฐาน
ของปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย 
 
ผลกำรวิจัย 

1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ 
ในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.19, S.D. = 0.44) พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน เป็นแรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =  4.28, S.D. = 0.57) พบว่า 
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แรงจูงใจที่ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ 
(x̅ =   4.35, S.D. = 0.71) หน่วยงานสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (x̅ =   4.33, S.D. = 
0.72) หน่วยงานที่ฝึกอาชีพมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  
(x̅ =  4.31, S.D. = 0.85) และหน่วยงานเลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม เป็น
แรงจูงใจในระดับมาก  (x̅ =  4.13, S.D. = 0.84)  ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจอันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร
สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =  4.20, S.D. = 0.54) โดยข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอาชีพมีความน่าสนใจ (x̅ =  4.37, S.D. = 0.69) 
รองลงมาคือ หลักสูตรที่ให้บริการความรู้สามารถพัฒนาผู้ฝึกอาชีพให้เกิดความรู้ (x̅ =  4.23, S.D. = 
0.75)  หลักสูตรที่ให้บริการฝึกอาชีพตรงตามความมุ่งหมายของการฝึกอาชีพ (x̅ =  4.13, S.D. = 0.89) 
และหลักสูตรที่ให้บริการความรู้สามารถน าไปปฏิบัติได้ (x̅ =  4.07, S.D. = 0.85) ตามล าดับ แรงจูงใจ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านสถานที่จัดฝึกอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08, S.D. = 0.72) พบว่า 
แรงจูงใจที่ผู้พิการให้ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่สถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีอุปกรณ์ที่
สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกสบายได้ เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป เป็นต้น 
(x̅ = 4.26, S.D. = 0.89) รองลงมา สถานที่ ในการจัดฝึกอาชีพปราศจากสิ่งรบกวน (x̅ = 4.08,  
S.D. = 0.88) มีอุณหภูมิที่เหมาะสม (x̅ = 4.06, S.D. = 0.86) มีการจัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าอบรมได้อย่าง
เหมาะสม (x̅ = 4.05, S.D. = 0.93) และสถานที่ในการจัดฝึกอาชีพมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
(x̅ = 3.93, S.D. = 1.27) ตามล าดับ  

2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย  
พบว่าการตัดสินใจเข้าเลือกฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16,  
S.D. = 0.51) โดยผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพด้วยความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ 
ความก้าวหน้าในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 4.40, S.D. = 0.70)  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
ในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 4.28, S.D. = 0.86)  และการติดตามผลการฝึกอาชีพ (x̅ = 4.28, 
S.D.= 0.73) ระดับการตัดสินใจในระดับมากได้แก่ แนวโน้มของตลาดแรงงานในอาชีพที่มีการจัดฝึก  
(x̅ =  4.16, S.D.= 0.93) การประเมินผลการฝึกอาชีพ (x̅ = 4.14, S.D.= 0.87) การส่งเสริมการเข้าสู่
อาชีพภายหลังการฝึกอาชีพ (x̅ =  4.13, S.D.= 0.94) การสอบถาม ซักถามปัญหาต่าง ๆ (x̅ =  4.05, 
S.D.= 0.84) รายได้ในการประกอบอาชีพที่มีการจัดฝึกอาชีพ (x̅ = 4.01, S.D.= 0.78) และลักษณะงาน
ในอาชีพที่มีการจัดฝึกอบรม (x̅ = 3.96, S.D.= 0.95) ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์แรงจูงใจด้าน หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ
ในประเทศไทย 

ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรว่ามีความเหมาะสม
กับเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่สูงเกินไป จนอาจเกิดปัญหา Multicollinearity แสดงดังตารางที่ 1  
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 
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ตำรำงที่ 1 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ และการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการในประเทศไทย 

 
ตัวแปรแรงจูงใจ ด้ำนหลักสูตร/

สำขำอำชีพ 
ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนกำรตัดสินใจ
เลือกฝึกอำชีพ 

x̅  4.155 4.280 4.079 4.196 

S.D. 0.506 0.574 0.718 0.541 
ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพ - 0.416** 0.351** 0.541** 
ด้านสถานที่ - - 0.240** 0.316** 
ด้านการประชาสมัพันธ์ - - - 0.256** 
ด้านการตัดสินใจเลือกฝึก
อาชีพ 

- - - - 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05*, ระดับนัยส าคัญ p < 0.01** 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย หลักสูตร/
สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย มีค่าระหว่าง 0.240 – 0.541 ซึ่งน้อยกว่า 
0.8  (Hair et al., 2006) นอกจากนี้ยังได้พิจารณาร่วมกับค่า Variance Inflation Factors (VIF)  
ในการตรวจสอบปัญหา Multiple Regression Analysis โดยที่ค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.119 – 1.152  
ซึ่งน้อยกว่า 10 (Hair et al., 2006) แสดงว่าไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป 
สามารถวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แรงจูงใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้

พิการในประเทศไทย 
 

ตัวแปรอิสระ 
ด้ำนกำรตัดสินใจ 

t p-value VIF สัมประสิทธิ์กำร
ถดถอย 𝛃 

ค่ำควำมคลำด
เคลื่อนมำตรฐำน 

ค่าคงที่ (a) -1.001E-013     
1. หลักสูตร/สาขาอาชีพที่

เปิดให้บริการ 
0.414 0.414 5.054 0.000* 1.152 

2. สถานที่จัดฝึกอาชีพ 0.180 0.180 2.228 0.028* 1.119 
3. การประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน 
0.248 0.248 3.046 0.003* 1.137 

Adjusted R Square (R2) 
=  

0.372     
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทยได้ร้อยละ 30.72 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.372  
และเมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัว พบว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ 
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทย (β1 = 0.414, p < 0.05, β2 = 0.180, p < 0.05, β3 = 0.248, p < 0.05 
ตามล าดับ) ซึ่งหมายความว่าหากผู้พิการมีแรงจูงใจ ด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ สถานที่
จัดฝึกอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสูง ผู้พิการจะมีการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้พิการในประเทศไทยที่มีความเชื่อว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการฝึก
อาชีพที่ตรงตามความมุ่งหมาย จะท าให้ผู้พิการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานสูง อีกทั้ง สถานที่จัด
ฝึกอาชีพที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย 
จะส่งผลให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ นอกจากนี้ ผู้พิการให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
หากหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้พิการในประเทศไทยได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม สื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่าย และข่าวสารมีความ
น่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพกับหน่วยงานได้สูงขึ้น ดังนั้นผลการวิเคราะห์  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ยอมรับสมมติฐานที่ 2 และยอมรับสมมติฐานที่ 3 จึงน าไปสู่การอภิปรายผลต่อไป 
 
อภิปรำยผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส าคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของ 
ผู้พิการในประเทศไทย พบว่า  
 1) แรงจูงใจของผู้พิการในประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลพร เผือกคง และคณะ (PhưakKhong, et al., 2017) พบว่า 
ผู้พิการวัยแรงงาน และผู้ที่เข้าร่วมวิจัยได้เสนอแนะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการประชาสัมพันธ์ 
ในเรื่องสิทธิของคนพิการให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะคนพิการและผู้ปกครองหลัก ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งพัฒนาฝีมือคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คนพิการมักจะไม่ค่อยรับรู้เข้าถึงสิทธิต่าง ส าหรับ
ปัจจัยด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับรองลงมาในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี  สารรัตนะ และคณะ (Sanrattana, et al., 2017) ได้ศึกษา
ความต้องการด้านอาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพของผู้พิการและกรณีศึกษาบุคคลออทิสติก 
พบว่าผู้พิการมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเฉพาะส าหรับผู้พิการเพื่อให้สามารถ
ท างาน สื่อสาร ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและท างานได้เหมาะสม  และความคิดเห็นล าดับสุดท้ายปัจจัยด้าน
สถานที่ในการจัดฝึกอาชีพ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow, 1970) ด้านความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) และความต้องการ
ความปลอดภัย (Safety and security needs) ซึ่งสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ
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อบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนพิการได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อการประกอบอาชีพ 
แก่ผู้พิการทุกประเภท 

2) การตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผู้พิการมีความคิดเห็นในระดับมาก  
สามารถอภิปรายผลได้ โดยข้อที่ท าให้ผู้พิการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพมากที่สุด ได้แก่ การต้องการ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมไปถึงการติดตามผลการฝึกอาชีพ แนวโน้ม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการส่งเสริมเข้าสู่อาชีพภายหลังการฝึกอาชีพ และต้องการ
รายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดีพรมกุล  (Deepromkul, 2013)   
ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า ผู้พิการมีการตัดสินใจเลือกหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ฝึกมากที่สุด คือ รายได้
ที่คาดหวังจากการเข้าฝึกอาชีพ รองลงมาตามล าดับ คือ มีความสนใจในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก 
พื้นฐานอาชีพของครอบครัวตรงกับหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึกมีความถนัดในหลักสูตร/สาขา  
อาชีพที่เลือกฝึกความต้องการด้านแรงงานของตลาดในหลักสูตร/สาขาอาชีพนี้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 
และความนิยมในหลักสูตร/สาขาอาชีพที่เลือกฝึก 

3) แรงจูงใจด้านหลักสูตร/สาขาอาชีพที่ เปิดให้บริการ สถานที่จัดฝึกอาชีพ และ 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการ  
ในประเทศไทย โดยผลการทดสอบพบว่ายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

-  สมมติฐานที่ 1 หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก  
ผู้พิการต้องการความมั่นคงและก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือสายงานที่ตนท า รวมไปถึงหลักสูตร/สาขา
อาชีพที่มีความน่าสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้พิการอาจจะถนัดทางด้านนั้นอยู่แล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
Fortune et al.  (2018) ได้จัดฝึกอบรมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจของนักศึกษากายภาพบ าบัด
และกิจกรรมบ าบัด : ความเชื่อมั่นความรู้และทักษะ พบว่า การเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม
แรงจูงใจ 3 วันช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีแรงจูงใจที่ดี โดยหลักสูตรเป็นการพัฒนา
ความสามารถ กลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นส าคัญ  การพัฒนาทักษะที่ส าคัญในช่วง มีการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วย และพฤติกรรมการให้
ค าปรึกษา ทั้งนี้ Magdalena (2015) ศึกษาตัวแปรแรงจูงใจและค่านิยมทางวิชาชีพในสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการของโรมาเนีย พบว่า ความจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกิดจากการฝึกฝน 
และประสบการณ์ที่สะสมในระยะเวลายาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเข้าฝึกอาชีพ 
ในแต่ ละหลั กสู ตร  นอกจากนี้ งานวิ จั ยของ เชาวนะ  ฉายแสง และทองพันชั่ ง  พงษ์ วาริ นทร์    
(Chaisaeng  &  Phongwalin, 2015) ศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้ารับการอบรมจากบริษัทภายนอก ได้แก่ หลักสูตร และเนื้อหาการอบรม  
รวมรายละเอียดต่าง ๆ ควรให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน  เนื้อหาการฝึกอบรมควรให้ง่าย ต่อความเข้าใจ 
เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถน า ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้  วิทยากรควรมีประสบการณ์ตรงกับ
เนื้อหา และจัดฝึกอบรมให้ตรงกับสายงานของผู้เรียน โดยจัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยมีการจัดหัวข้อ 
หรือเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดสถานที่อุปกรณ์ให้สะดวก 
สบาย และสอดคล้องกับบทความวิชาการของนริสา วงศ์พนารักษ์ และศิรินาถ ตงศิริ (Wongphanarak & 
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Tongsiri, 2013) ควรให้คนพิการได้รับการฝึกและพัฒนาอาชีพ  และสนับสนุนให้มีอาชีพที่พอท าได้  
มีรายได้ มีแหล่งขายหรือตลาดรองรับ ส่งเสริมการจ้างคนพิการท างานในหน่วยงานหรือองค์กร  
ภาคีเครือข่าย จัดหางานเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  จากผลวิจัยจะเห็นได้ว่า หลักสูตร/สาขาอาชีพที่
เปิดให้บริการฝึกอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอบรมโดยตรง เพราะผู้พิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั้ งนี้ เพราะเป็นทางออกที่ ดีที่ สุ ด  คื อ  หาความรู้ 
ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงต่อตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในยุคที่มีการ
แข่งขัน และลดอัตราการว่างงานของผู้พิการ  
 - สมมติฐานที่ 2 สถานที่จัดฝึกอาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพ
ของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผู้พิการต้องการความ
สะดวกสบายในเรื่องของสถานที่ ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น เสียงรบกวน อุณหภูมิที่มีความเหมาะสม  
มีการจัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีสิ่งเอื้ออ านวย
ความสะดวกได้ เช่น มีลิฟท์  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ต้องนั่งรถวีลแชร์มีความต้องการทาง  
ขึ้น-ลง ส าหรับรถวีลแชร์ หรือผู้พิการทางการมองเห็นก็ต้องการทางเดินส าหรับคนตาบอด เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัตถ์กรณ์  เธียรกิตดิ์ธนา (Tanekittana, 2016) ศึกษาแรงจูงใจการเข้า
ร่วมอบรมที่จัดโดยงานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยด้าน
วิชาการและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่จะส่งผลต่อการเข้าร่วมอบรม อีกทั้ง
สอดคล้องกับการศึกษาของธัญชนก ผิวค า และสุรชัย สุขสกุลชัย (Phewkham & Suksakulchai, 
2017) พบว่าปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 
จังหวัดนครปฐม มีความต้องการอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารในระดับที่มาก
ที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Rundquist (2004) ศึกษาและติดตามผลการให้บริการ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม ซึ่งประสบปัญหาในการเดินมักชนสิ่งกีดขวาง รู้สึกไม่
ปลอดภัยเมื่อเดินในที่ ไม่คุ้นเคยและมีปัญหาในการมองเห็นในที่แสงสว่างมากและในที่มืด  
ซึ่ง Rundquist ได้ให้ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นและฝึกทักษะ จ านวน 5 บทเรียน โดยใช้
อุปกรณ์ ได้แก่ การสวมแว่นที่ใช้เลนส์ย้อมสีเพื่อป้องกันแสงจ้า ท าให้ผู้พิการทางการมองเห็นมีความ
มั่นใจและที่ส าคัญ คือ ความปลอดภัยซึ่งท าให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลวิจัยด้านสถานที่
จัดฝึกอาชีพจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ หากสถานที่ในการจัด
ฝึกอบรมมีความพร้อม กลุ่มตัวอย่างก็จะมีความสนใจและมีความเชื่อมั่นเข้ามาฝึกอาชีพ 
 - สมมติฐานที่ 3 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน เนื่องจากผู้พิการต้องการ
ความมั่นคงและก้าวหน้าในสาขาอาชีพหรือสายงานที่ตนท า รวมไปถึงหลักสูตร/สาขาอาชีพที่มี  
ความน่าสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้พิการอาจจะถนัดทางด้านนั้นอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
McCombs and Becker (1979) กล่าวว่า บุคคลเปิดรับข่าวสาร เพื่อสนองความต้องการในด้านความ
ต้องการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การเปิดรับข่าวสารท าให้
บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ รอบตัวได้  
และได้อธิบายถึงเหตุผลว่าบุคคลเลือกที่จะใช้สื่อต่างประเภทกัน เกิดจากความต้องการที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ การรับรู้เหตุการณ์ การตัดสินใจ การสนทนา การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความคิดเห็น  
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และการบันเทิง ดังนั้น เมื่อบุคคลมีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้นก็ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้มากขึ้ น  
และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hunt and Ruben (1993) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เปิดรับข่าวสารของบุคคล คือ ความต้องการ (Need) ซึ่งมนุษย์มีความต้องการทั้งทางกายและใจ 
ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ความชอบและความมีใจโน้มเอียงต่อสื่อต่าง ๆ และ
ความรู้สึกว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรจะท าอะไร เป้าหมาย (Goal) ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการด าเนิน
ชีวิตเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์  
ความสามารถ (Capability) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะด้านภาษามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อ 
การใช้ประโยชน์ (Utility) คือ เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจ า
ข่าวสารที่เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) ซึ่งส่งผลให้
ผู้รับสารชอบหรือไม่ชอบลีลาในการสื่อสารของหน่วยงาน สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล 
และระยะเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การสื่อสารสิ่งต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร และประสบการณ์
และนิสัย (Experience and Habit) การที่ผู้รับสารมีความแตกต่างกันท าให้มีความสนใจที่จะเลือก
เปิดการรับข่าวสารแตกต่างกันด้วย  และสอดคล้องกับ งานวิจัยของณัฐกฤษ  กรวรกาญจน์   
และสิรภัทร  ศรีมูล (Kornworakarn & Srimul, 2017) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการด้านการ
กีฬาของผู้พิการ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบว่า การประชาสัมพันธ์จะส่งผลต่อ
การเข้ามาใช้บริการ หากไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือการบอกด้วยวิธีต่าง ๆ ก็จะท าให้ผู้พิการ 
ไม่สามารถมาใช้บริการได้เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือ การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
สิ่งส าคัญ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พิการให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ ในการเป็น
เครื่องมือที่จะสามารถให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและรับรู้ข่าวสารนั้นเป็นอย่างดจีนสามารถน าข้อมูลนั้นมา
ใช้ในการตัดสินใจได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
 ผลการวิเคราะห์ตามกรอบแนวความคิดและสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น มีข้อค้นพบ ซึ่งสรุป
สาระส าคัญและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หลักสูตร/สาขาอาชีพที่เปิดให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้
พิการในประเทศไทย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการให้ความส าคัญกับหลักสูตร/สาขาอาชีพ  
ในระดับมาก  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องดูแลและเป็นสถาน
ประกอบการที่ต้องจ้างผู้พิการเข้าท างาน ควรจัดให้มีหลักสูตรการอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรนั้นควร
เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ ที่ผู้พิการให้ข้อคิดเห็นมากที่สุด หลักสูตรต้องง่ายต่อความเข้าใจ  
ไม่ซับซ้อน  ทั้งในเรื่องความหลากหลาย ความทันสมัยของหลักสูตร อีกทั้งหลักสูตรต้องตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง จะเป็นแรงจูงใจท าให้ผู้พิการ  
ในประเทศไทยเข้าฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ส่งผลให้ผู้พิการมีความรู้ติดตัว และสามารถน าไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพได้ ท าให้ลดอัตราการว่างงานของผู้พิการในประเทศไทยได ้

2) สถานที่จัดฝึกอาชีพ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สถานที่จัดฝึกอาชีพเป็นแรงจูงใจที่มี
ผลท าให้ผู้พิการในประเทศไทยตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ อาทิเช่น มีอุปกรณ์ที่สามารถเอื้ออ านวย  
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ความสะดวกสบายที่ผู้พิการให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเทป  
อุปกรณ์ควรมีความครบถ้วนเพื่อสร้างความสนใจในการอบรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะด าเนินการจัดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความช ารุด ปราศจาก
สิ่งรบกวน สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางได้สะดวก และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การจัด
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่จัดฝึกอาชีพด าเนินการจัดตาม
มาตรฐานที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดตามคู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้พิการ อย่างไรก็ตามมีข้อควรตระหนักส าหรับผู้จัด
ฝึกอาชีพ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้พิการ
แต่ละประเภทอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้บริการผู้พิการ เพื่อการฝึกการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้ผู้พิการ
อยู่ร่วมกันคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทความพิการได้ ดังนี้ 

2.1 ผู้พิการทางการมองเห็น ควรให้ความสะดวกสภาพทางเดิน ทางลาดให้มีมาตรฐาน 
ห้องสุขา ลิฟต์ มีเสียงเตือนและปุ่มอักษรเบลล์  

2.2  ผู้พิการทางการได้ยิน ควรอ านวยความสะดวกในเรื่องระบบการสื่อสาร ซึ่งผู้พิการ
ต้องการทางการได้ยินต้องการรับข่าวสารในรูปของสื่อที่เป็นภาษามือและสัญลักษณ์ เช่น ป้าย 
ข้อความ ภาพ อักษรว่ิงบอกข่าวสาร สัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาณไฟเตือน 

2.3  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ควรอ านวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์บางชนิด  
ไม้ค้ ายัน รถวีลแชร ์ทางลาด ทางเดิน ลิฟต์ ห้องสุขาที่เอื้อต่อผู้พิการทางกายโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์ 

2.4  ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ส่วนมากใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ได้เหมือนคนทั่วไป ยกเว้นกรณีความพิการซ้ าซ้อน 

2.5  ผู้พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ส่วนมากอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและ
ครอบครัว ซึ่งจะได้รับการอ านวยความสะดวกและการดูแลในการด ารงชีวิตจากผู้ปกครองและ
ครอบครัวท าให้ไม่มีปัญหา ยกเว้นถ้าอยู่เพียงล าพังและมีความพิการซ้ าซ้อน  

3) การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าผู้พิการให้ความส าคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีการฝึกอาชีพ ควรมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
และใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ  
ผู้ที่ดูแลผู้พิการเพื่อความถูกต้องและจัดเจน และเลือกช่องทางในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอยู่สม่ าเสมอ
และต่อเนื่องและให้เหมาะกับประเภทความพิการ เช่น สื่อส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น ได้แก่  
สื่อทางการสัมผัสเป็นสื่อที่ท าให้คนพิการทางการมองเห็น เห็นภาพของวัตถุชัดเจนที่สุด สื่อทางการได้
ยินส าหรับผู้พิการทุกประเภทยกเว้น ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นการรับรู้ข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อเสียง  
ในรูปแบบต่าง ๆ สื่อทางการได้กลิ่นเป็นการรับรู้สภาพธรรมชาติของวัตถุ พื้นที่และสภาพแวดล้อม  
สื่อทางการเห็น เทคโนโลยีด้านการสื่อสารถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะเพิ่มศักยภาพ  
แก่ผู้พิการ และสื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเข้ามาประกอบกัน สื่อถือเป็น
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เครื่องมือในการพัฒนางานด้านการศึกษาที่ส าคัญการใช้สื่อเหล่านี้ร่วมกันจะสามารถช่วยกระตุ้นให้
เกิดการรับรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้พิการสามารถประมวลผลและตัดสินเข้าฝึกอาชีพในที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการ โดยบูรณาการแนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้พิการจะช่วยพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ความอยู่รอดของ

องค์กร และทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อความอยู่รอดขององค์กร
ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวน 351 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือ สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า  ธุ รกิจน า เที่ ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ ยงโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างาน และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทั นการ และ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความสามารถในการท าก าไร ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ด้านผลิตภาพ  และ  
จากการศึกษาผลกระทบ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน และด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม โดยสรุป 
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารควร
ให้ความส าคัญกับ การบริหารความเสี่ยง ด้านบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่
จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงานและด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
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ค าส าคญั 
  ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง  การอยู่รอดขององค์กร  ธุรกิจน าเที่ยว 
 

ABSTRACT 
        The research was conducted a study of risk management effectiveness, 
organizational survival and effects of risk management effectiveness on organizational 
survival of tourism businesses in Thailand. This research employed a questionnaire as 
an instrument for collecting data from 351 of tourism businesses executives in Thailand 
by using stratified random sampling method. The statistics used for analyzing the 
collected data were mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
       The findings indicated that the tourism businesses executives agreed with the 
risk management effectiveness as a whole at high level. In each of the following 
aspects were at high level: achieving goals and objectives aspect, decreasing chances 
of operational loss aspect, increasing working efficiency aspect and helping internal 
planning aspect and the aspects at a medium level: building stability and fluctuate 
revenue reduction aspect and solving problems in timelines aspect. The opinions on 
the organizational survival as a whole. In each of the following aspects were also at 
high level: profitability aspect, competitive advantage aspect and productivity aspect, 
and the analysis of the effects, the following were found that: achieving goals and 
objectives, decreasing chances of operational loss and increasing working efficiency 
had positive effects on the organizational survival as a whole of profitability competitive 
advantage and productivity. In conclusion, the risk management effectiveness has 
positively effects on the overall of organizational survival. Thus, it should be aware 
that risk management in the aspect of achieving goals and objectives, decreasing 
chances of operational loss and increasing working efficiency. 
 
Keywords 
  Risk management effectiveness, Organizational survival, Tourism business 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ในโลกธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในองค์กรก็ตาม โดยหากปัจจัยเหล่านั้น  
ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร  ผู้บริหารก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เพื่อให้องค์กร
ด าเนินต่อไป หากไม่สามารถจัดการกับประเด็นเหล่านั้นได้องค์กรอาจจะประสบกับปัญหาจาก 
การด าเนินงานได้  (Phanthudm et al., 2011) ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการปรับตัว ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวก็เพื่อเป็นการ
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ควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยป้องกันความผิดพลาดในการท างานที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง (Alijarde, 1997) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและอยู่รอดต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ท้าท้ายความสามารถของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจและให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันลดความสูญเสียแล้วยังท าเพื่อความอยู่รอดขององค์กรอีกด้วย 
(Saartchom, 2007) 
  ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจการบริการหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความเติบโต  
มีผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้ด าเนินธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องพยายามน ากระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงและ 
ความเสี่ยง โดยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับกระบวนการและการวางแผน รวมถึงการเพิ่มจ านวน
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การมีนโยบายที่ตอบสนองความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง  
ที่ ดี จะช่วยเสริมสร้ างศักยภาพของธุ รกิจได้  (Department of Trade Negotiations, Ministry of 
Commerce,  2013) ตลอดจนช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ประสิทธิผล 
การบริหารความเสี่ยง(Risk Management Effectiveness) จึงเป็นความสามารถการด าเนินการ 
ที่ช่วยลดโอกาส หรือขนาดของความสูญเสียจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการก าหนดกลยุทธ์และการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ผลกระทบและตอบสนอง
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ (Athayaphan, 2007) เนื่องจากการน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมี
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่าง
มีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
แต่หากเกิดความเสียหาย ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าประสิทธิภาพ 
การบริหารความเสี่ยงมาใช้ (Saartchom, 2007) ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง 
ให้ความสนใจไม่ว่าจะองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก อยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าองค์กรนั้น  
อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผู้บริหารย่อมมุ่งหวังที่จะให้การด าเนินกิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Saakhaakon et al., 2005) และเพื่อ
ความอยู่รอดขององค์กร โดยความอยู่รอดขององค์กร (Organizational Survival) เป็นความมั่นคง
หรือความเชื่อมั่นได้ในด้านของความเข้มแข็ง และความสามารถในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของ
องค์กรว่าเป็นไปได้แม้องค์กรต้องเผชิญกับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นความ
อยู่รอดขององค์กรจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดตั้งองค์กร เพื่อสร้างแผนการด าเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความส าเร็จต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงในระยะยาวได้  
โดยความสามารถในการอยู่รอดบนเวทีทางการค้าได้อย่างต่อเนื่องนั้นองค์กรต้องมีความสามารถ  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร ที่องค์กรต้องมีความสามารถในการสร้างก าไร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งองค์กรต้องสามารถสร้างกลยุทธ์
ทางการค้าเพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน และด้าน
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ผลิตภาพ ที่องค์กรต้องสามารถผลิตและให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพทั้งในด้านปริมาณ  
และเวลา (Pearce & Robinson, 2005)  
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล 
การบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทดสอบว่าประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการอยู่รอดขององค์กรหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยสามารถอยู่รอดและด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความอยู่รอดขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
3. เพื่อทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อความอยู่รอด 

ขององค์กรของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอดของ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยจ านวน  
3,940 คน (Tourism Authority of Thailand, 2014) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย  จ านวน  
351 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (Sisaart, 2011) และใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง 
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยจ าแนกตามภูมิภาค 
 

ภูมิภาค จ านวนประชากร  (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

1,338 
199 
780 
416 

1,207 

119 
18 
69 
37 
108 

รวม 3,940 351 
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  3. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้  
    ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาประสบการณ์ท างาน และ รายได้สุทธิต่อเดือน  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย รูปแบบธุรกิจ ทุนในการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน จ านวนพนักงาน และรายได้เฉลี่ยต่อปี  
  ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย  ด้านการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้  ด้านการลด
โอกาสที่ จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการช่วย
ในด้านวางแผนภายใน  และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอยู่รอดขององค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ประกอบด้วย  ด้านความสามารถในการท าก าไร   
ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ด้านผลิตภาพ 
 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  
  4.2 น าผลของการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยพิจารณา เนื้อหาให้สอดคล้องกับ 
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจัย  
  4.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    4.3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว
ในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
    4.3.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item-total Correlation ซึ่ง ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.621 – 0.842 และความอยู่รอดขององค์กร มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.598-0.825 สอดคล้อง
กับ Nunally (1978) ได้ น าเสนอว่า การทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่า
เครื่องมือมีความเที่ยง 
    4.3.3 การหาค่ าความ เชื่ อมั่ น ของ เครื่ อ งมื อ  ( Reliability) โดย ใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นเป็นรายด้าน ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงมีสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง  0.812 – 
0.874 และความอยู่รอดขององค์กร มีสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง  0.807-0.846 สอดคล้องกับ 
Lovett (2002) ได้น าเสนอว่า การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็นค่าที่ยอมรับ
ได้ว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่น 
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 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
  5.1 ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างพร้อม
ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารเตรียมน าส่งทางไปรษณีย์ 
  5.2 ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ 
ท าการศึกษา โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่ง แบบสอบถาม
กลับทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม  
  5.3 เมื่อครบตามระยะเวลา 30 วัน ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 172 ฉบับ 
และหลังจากนั้นอีก 15 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาอีก จ านวน 82 ฉบับ จึงได้ท าการโทรศัพท์
ติดตามและส่งแบบสอบถามไปใหม่ หลังจากนั้นอีก 30 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาอีก จ านวน 
97 ฉบับ รวมได้รับแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 351 ฉบับ รวมระยะเวลาในการจัดเก็บ 75 วัน  
  5.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตอบกลับคืนซึ่งมีความครบถ้วนทุกฉบับ  
  5.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดย 
แบ่งได้ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้
วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ          
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และรอ้ยละ  
  ตอนที่ 3 และ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารความ
เสี่ยง และความอยู่รอดขององค์กร ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย ใช้วิธีการ ประมวลผลทางหลัก
สถิติเชิงพรรณนา น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่า ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ การบรรยายและสรุปผลการ
ด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังน้ี (Sisaart, 2002)  
  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด                ก าหนดให้   5 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นมาก                     ก าหนดให้   4 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง               ก าหนดให้   3 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นน้อย                      ก าหนดให้   2 คะแนน  
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด                ก าหนดให้   1 คะแนน  
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 
(Sisaart, 2002)  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50    หมายถึง มีความคดิเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 การทดสอบผลกระทบระหว่าง ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง และความอยู่รอดของ
องค์กร ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ  
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  7.1 สถิติพื้นฐานได้แก่  
   7.1.1 ร้อยละ  
   7.1.2 ค่าเฉลี่ย  
   7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  7.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
   7.2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item total Correlations 
  7.2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
  7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-50 ปี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ประสบการณ์ในการท างาน  5-10 ปี และต าแหน่งงาน 
ในปัจจุบัน ต าแหน่งงานอื่น ๆ เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ หัวหน้างาน  ส่วนใหญ่มีรูปแบบธุรกิจเป็นบริษัท
จ ากัด ทุนในการด าเนินงาน 3-6 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ 3-6 ปี จ านวนพนักงาน 
20-40 คน และรายได้เฉลี่ยต่อปี 5-10 ล้านบาท ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.72, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่  
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (x̅ =3.70, S.D. = 0.62)  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิด 
การสูญเสียจากการด าเนินงาน (x̅ =3.87, S.D. = 0.48)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 (x̅ =3.80, S.D. = 0.56) และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน (x̅ =4.10, S.D. = 0.56) และ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้  
(x̅ =3.47, S.D. = 0.46) และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ (x̅ =3.40, S.D. = 0.48) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า ธุรกิจสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและแผนการปฏิบัติงานประจ าปีได้ ธุรกิจมีผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทุกครั้ง และธุรกิจสามารถน าการบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ พบว่า ธุรกิจ
สามารถประมาณรายรับรวมทั้งจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินโดยไม่ต้องปรับแผน อยู่ในระดับมาก ธุรกิจ
สามารถรักษาระดับของรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาวได้ และธุรกิจสามารถน าเอา
การบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้องค์กรมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน พบว่า ธุรกิจสามารถลดเหตุการณ์หรือปัจจัยที่จะท า
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ให้สูญเสียทั้งที่เป็นรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่นรายได้ ชื่อเสียง ลูกค้า ผลการด าเนิน ธุรกิจมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยให้
องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน พบว่า ธุรกิจสามารถบริหารงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ า 
ธุรกิจมีการค านวณต้นทุนของแต่ละกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญและเปรียบเทียบต้นทุนการด าเนินงาน
กับผลผลิต และธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร 
อยู่ในระดับมาก ด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน พบว่า ธุรกิจสามารถน าข้อมูลทั้งในอดีตปัจจุบันและ
แนวโน้มมาคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อการด าเนินการส าหรับอนาคต ธุรกิจมีการ
วางแผนโดยการพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากรที่พอมีรวมทั้งปัญหาที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนภายใน อยู่ในระดับมาก 
และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ พบว่า ธุรกิจสามารถน าเอาการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ทันการ ธุรกิจมีตัวชี้วัดที่สามารถระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงรวมทั้ง
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี และธุรกิจมีความสามารถใน
การลดโอกาสหรือปริมาณของความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ธุรกิจน าเที่ยว มีความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.64, S.D. = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร (x̅ =3.71, 
S.D. = 0.43) ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน ( x̅ =3.67, S.D. = 0.48) และด้านผลิตภาพ  
(x̅ =3.56, S.D. = 0.54) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร  พบว่า ธุรกิจมีก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากการด าเนินงานให้ สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ธุรกิจมั่นใจว่ามีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ
น าเที่ยวโดยรวม และธุรกิจมั่นใจว่าแนวโน้มผลประกอบการจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ต้อง 
เผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง อยู่ในระดับมาก ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ธุรกิจ 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด  
และธุรกิจสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง อยู่
ในระดับมาก และด้านผลิตภาพ พบว่า ธุรกิจมีโครงสร้าง กระบวนการท างานที่  สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างานที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจมั่นใจว่าการด าเนินงานที่ผ่านมา บรรลุผล
ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดทุกด้าน ธุรกิจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้าน
ของระบบการท างานที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน และธุรกิจสามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือ
บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก   
 3. ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (GO)  
ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ (OL) ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสีย
จากการด าเนินงาน (DO) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (WF) ด้านการช่วยในด้านวางแผน
ภายใน (IP) และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ (SP) มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดของ 
องค์กรโดยรวม (OS) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงกับการอยู่รอด
โดยรวมของธุรกิจน าเที่ยว 

 
ประสิทธิผลการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม    

t 
 

p-value สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงที ่ 0.216 0.144 1.500 0.106 
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์   0.321 0.084 3.821 0.001* 

ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวน
ของรายได้ 

0.286 0.124 2.306 0.062 

ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการ
ด าเนินงาน   

0.240 0.078 3.077 0.008* 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   0.384 0.110 3.490 0.004* 

ด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน   0.116 0.102 1.137 0.128 
ด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ 0.218 0.108 2.019 0.083 
F  =  24.362     p  =  0.000      R2  =  0.542 

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี ้
OS  =  0.216  +  0.321GO  +  0.286OL  +  0.240DO  +  0.384WF  +  

0.116IP  +  0.218SP 
จากสมการที่ได้ สามารถพยากรณ์ความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า F = 24.362 และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ R2= 0.542  
โดยผลการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีต่อความอยู่รอด
ขององค์กรโดยรวม พบว่า ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนนิงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานมีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ส่วนด้านการสร้างความมั่นคงและลดความผันผวนของรายได้ และด้านการช่วยในด้านวางแผน 
ภายในไม่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม 
 
อภิปรายผล 
 1. ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การท างาน และด้านการช่วยในด้านวางแผนภายใน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรนั้นสามารถช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดการกับความไม่แน่นอนและลดโอกาสที่จะเกิดความ
ล้มเหลว หรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนภายในองค์กรโดยใช้ข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม
มาคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการที่ดี และเหมาะสมที่สุด เพื่อการด าเนินการส าหรับอนาคตส่งผลให้
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องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stock Exchange of 
Thailand (2004) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะช่วยให้ฝ่ายบริหารบรรลุเป้าหมาย 
ในการด าเนินการและ มีความสามารถในการท าก าไรและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดท ารายงานมีประสิทธิภาพ  
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียง
ขององค์กรและเหตุการณ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการและ
หลีกเลี่ยงกับดักหลุมพรางและเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Suwansan 
(2009) กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล สามารถช่วยบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงใน
ทุกระดับขององค์กร และช่วยให้การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีคุณค่าของ
องค์กรมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้มีผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสให้กับองค์กรและช่วยจัดการกับ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้สามารถก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muehlbach (2008) พบว่า
แนวทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ วางแผนให้ดี ซึ่งจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้ 
อย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับความจริงว่า ความเสี่ยงมักจะเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตจากการ
วิจัยอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกและเป็นประเด็นที่เด่นที่สุด คือ จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับความ
เสี่ยง ประเด็นที่สอง การสร้างหรือพิสูจน์เทคนิคการจัดการความเสี่ยง ควรสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ให้เกิด
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  
 ธุรกิจน าเที่ยว มีประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการสร้างความมั่นคงและลดความ
ผันผวนของรายได้ และด้านการแก้ไขปัญหาได้ทันการ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบางธุรกิจ
อาจจะยังไม่เห็นความส าคัญมากนักหรืออาจจะมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความความเสี่ยงยังไม่
เพียงพอจึงไม่ได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ ท าให้องค์กรไม่สามารถรักษาระดับของรายได้และสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรในระยะยาวได้ อีกทั้งอาจไม่สามารถประมาณรายรับขององค์กรได้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริง นอกจากนี้องค์กรอาจจะไม่สามารถลดหรือแก้ไขสิ่งผิดปกติ หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิด 
อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ The Institute 
of Internal Auditors of Thailand (2008) กล่าวว่าแม้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะให้
ประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดจากความจริงที่ว่า ในการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจของ
มนุษย์นั้นอาจผิดพลาดได้ การตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ความล้มเหลวจึงอาจเกิดขึ้นได้จากความ
ผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อจ ากัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถมั่นใจได้
อย่างเต็มที่ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความรวดเร็ว  
ในการแก้ปัญหาและความมั่นคงของรายได ้
 2. ธุรกิจน าเที่ยว มีความอยู่รอดขององค์กร โดยรวม ด้านความสามารถในการท าก าไร  
ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และด้านผลิตภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ธุรกิจทุกธุรกิจมีความ
ต้องการให้ธุรกิจของตนมีความเจริญเติบโตและสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการพัฒนาองค์กรให้มี
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ประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Laksana (2000) กล่าวว่า 
ความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรจะต้อง
สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงก าลังคน
อย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด ลักษณะของการด าเนินงานนั้น จะต้องไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างดีโดยประหยัดเวลาทรัพยากรและก าลังคน การที่องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อ
การผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย มีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ  
และเทคโนโลยีอย่างฉลาด จะท าให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Klomp & Leeuwen (2001) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยการพัฒนาองค์กรในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งสิ่งที่สะท้อนหรือเป็นตัวช้ีวัด
ให้เห็นว่าองค์กรนั้นสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความอยู่รอดได้ ด้วยการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตหรือผลิตภาพ พัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตขององค์กร 
 3. ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านการลด
โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
มีผลกระทบเชิงบวกกับความอยู่รอดขององค์กรโดยรวม เนื่องจากประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 
และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน  
และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลว หรือการไม่บรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย 
มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ สามารถผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการและ
ทันเวลา สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ และอยู่
รอดต่อไปในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Athayaphan (2007) พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารธุรกิจ 
นอกจากต้องวางแผนในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังต้องคอยดูแล ประเมิน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อป้องกัน
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Allegrini & D’Onza (2003) พบว่า  
การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้กับบริษัท ซึ่งการพิจารณาทางเลือกในการลดความเสี่ยงบาง
ทางเลือกอาจไม่ส่งผลให้ความเสี่ยงลดลง ซึ่งจะต้องพิจาณาร่วมกันในหลาย ๆ มิติก่อนที่ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สาหรับการประเมินความเสี่ยง ความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงมีผลต่อระบบควบคุมภายในและเป็นแนวทางในการวางแผน การรายงานประจ าปี ซึ่งจะมีผลต่อ
การประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรในอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rannan 
(2007) พบว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของธุรกิจ  โดยการบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ แต่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ าจะทาให้
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ธุรกิจประสบความส าเร็จเสมอไป เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้นั้นยังไม่มีตัวพิสูจน์
ได้แน่นอนว่าจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอก เช่นลูกค้า
บางรายไม่เห็นด้วยหรือไม่สนใจกับนโยบายหรือโปรโมชั่นที่ทางธุรกิจออกมาใหม่ หรือปัจจัยภายใน 
คือ การก าหนดวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่ต้องการโดยขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคน  
ในองค์กร ซึ่งอาจท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่ท าให้ นโยบายหรือวัตถุประสงค์นั้นไม่
ประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ควรให้ความส าคัญกับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสีย
จากการด าเนินงาน  และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยการก าหนดกลยุทธ์และการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ผลกระทบและตอบสนอง
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถใน ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานแต่ละด้านที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมาย  ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ  
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร และช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ  
 2. ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยว ควรให้ความส าคัญกับความอยู่รอดขององค์กร ด้านความสามารถ
ในการท าก าไร ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และด้านผลิตภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร เพื่อความมั่นคงและความสามารถในการเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์กร โดยการวาง
แผนการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างรายได้
จากการด าเนินงานให้สูงขึ้น มีอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมแม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ศึกษาคู่แข่ง และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบที่มีเหนือคู่แข่ง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านของคุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถลดต้นทุนในการท างานแต่สามารถท าให้ผลผลิตและ
การบริการมีคุณภาพ ตลอดจนมีปริมาณหรือมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลและ
เกิดความส าเร็จต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงในระยะยาวได้ สามารถอยู่รอดบนเวทีทาง
การค้าแม้องค์กรต้องเผชิญกับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 306 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากจ านวน 1,299 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดความสามารถการคิดแบบมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวน 6 ด้าน รวม 
30 ข้อ และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.68 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 17.12 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการตีความมากที่สุด รองลงมา  
เป็นด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดด้านอนุมาน ตามล าดับ และ  
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2) ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ าแนกตามเพศ  ระดับชั้นปี สาขาวิชาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ
ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาระดับชั้นปี สาขาวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่าง 
 
ค าส าคญั 
 การคิดแบบมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ แบบวัดความสามารถ
การคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the critical thinking ability of 
students in the Faculty of Education in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 
Royal patronage in Pathum Thani Province, and 2) to compare the critical thinking 
ability of students in the Faculty of Education in Valaya Alongkorn Rajabhat University, 
in terms of gender, year of studying, field of studying and achievement. The research 
sample consisted of 306 undergraduate students from population 1,299 persons at 
year 1 – 4 in the second semester of the academic year 2017 by stratified random 
sampling. The instrument was used by the test of the students, critical thinking ability 
measurement 6 views, and total 30 items of students in the Faculty of Education in 
Valaya Alongkorn Rajabhat University. The reliability by Cronbach’s alpha-coefficient 
was 0.68. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,  
t-test and one-way ANOVA with Scheffe’s method. 
 The research findings were as follows: 1)  the overall of the students, critical 
thinking ability in the Faculty of Education in Valaya Alongkorn Rajabhat University, the 
average score was moderate about 17.12. The highest ability was interpretation, 
recognition of assumption and inference respectively, and 2) the result of the comparison 
of the students, critical thinking ability in the Faculty of Education in Valaya Alongkorn 
Rajabhat University found that there was no differences the students, in critical thinking 
ability in different genders but. The students with different year of studying, different 
field of studying and different achievement showed the differences on critical thinking 
ability was at .05 level of statistically significant. 
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 Critical thinking, Critical thinking ability, the test of the students, critical thinking 
ability measurement 
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ความส าคัญของปัญหา 
การคิดเป็นและท าเป็น เป็นทักษะที่ผู้เรียนหรือนักศึกษา จ าเป็นต้องมีเพื่อการปรับตัวเข้ากับ

สิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเป็นทักษะที่ท าให้มุมมอง 
ในการมองโลกกว้างขึ้น มีความมั่นใจตนเองมากขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างดี 
โดยเน้นส่วนที่มีศักยภาพมากที่สุดของคน คือ การรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้และ
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะการคิดดังกล่าวเป็นลักษณะหนึ่งของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้น
ในผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ซึ่งเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการเรียนการสอน คือ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์เผชิญปัญหาต่าง ๆ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสม  
ต่อสถานการณ์ การคิดจึงเป็นกลไกของการเรียนรู้และแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี ดังนั้นการคิดจึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับ
เด็กไทย การคิดเป็นทักษะมิใช่พรสวรรค์ เพราะสามารถฝึกฝนได้ การศึกษาไทยในปัจจุบันจึงมีความ
มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเลือกแนวทางที่จะท า
ประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน เพื่อให้มีความรู้ ความคิด และมีทักษะเพียงพอ 
ในการตัดสินใจ (Department of Academic Affairs, Ministry of Education, 1999) นอกจากนั้น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดของผู้เรียนไว้ว่า  ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญอย่างหนึ่งคือ ความสามารถ  
ในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างเป็นวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ (Ministry of Education, 1999a)   

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าหน้าที่ให้สมบูรณ์ของบุคคลและเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย  โดยมีพื้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า การกระท าของบุคคลและความเชื่อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน บุคคลจะกระท าหรือ    
งดกระท าสิ่งใดย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีต่อสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ส าคัญอันดับแรกคือ การคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ มีเหตุผล จึงมุ่งตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ อะไรควรปฏิบัติ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการ
คิดอย่างมีเป้าหมาย การตัดสินใจก ากับได้ด้วยตนเองโดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่พิจารณาจากหลักฐาน 
เนื้อหาสาระ แนวคิด วิธีการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลในสังคม 
แห่งการเรียนรู้และครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเป็นบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งครูมีบทบาทที่
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนซึ่งครูผู้สอนมีบทบาทมากที่จะท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
เป็นบุคคลที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถและมีสติปัญญา อันจะ
น าไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ครูผู้สอนควรมีศาสตร์และศิลป์ ในการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันนี้ครูผู้สอนยังมิได้จัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ ผู้เรียนได้
พัฒนาด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างจริงจัง ทั้ง  ๆ ที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
ประกอบกับผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ เป็นมาตรฐานส าคัญที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถานศึกษา ครู
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จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ ในด้านนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนด 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สิ่งที่ต้อง
พัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ ในเรื่องทักษะการคิด เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อน สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล 
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อตัดสินใจลงมือปฏิบัติ และจากมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียนที่เน้น
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตาม
ศักยภาพและมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานที่ 4 ระบุว่ามุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
วิสัยทัศน์ (Ministry of Education, 1999b) แต่จากผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในด้านผู้เรียนคุณลักษณะส่วนใหญ่ที่ได้มาตรฐานคือ ความเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพ และนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา แต่คุณลักษณะที่ยังไม่ได้มาตรฐาน คือ 
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (Office of Education 
Standards and Quality Assessment, 2005) ดังนั้น การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
ผู้เรียนหรือนักศึกษาวิชาชีพครู จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านความคิด 

Facione,  Facione & Giancarlo (1998) ได้ศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชั้นเรียน 
พบว่า วัยรุ่นมีการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งเป็น การตัดสินใจที่ควบคุมด้วยตนเอง เป็นผลมาจาก
การตีความ การวิเคราะห์ การประเมินข้อโต้แย้งการสรุปอ้างอิง ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถ
อธิบายหลักฐาน มโนทัศน์ วิธีการพิจารณาหรือเกณฑ์ และได้ชี้ให้เห็นว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับสมรรถนะใน การตัดสินใจ อีกทั้งได้จ าแนกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ 6 ทักษะหลัก คือ ทักษะการตีความ ( Interpretation Skill) ทักษะการวิเคราะห์ 
(Analysis Skill) ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skill) ทักษะการสรุปอ้างอิง (Inference Skill) 
ทักษะการอธิบาย (Explanation Skill) และทักษะการควบคุมตนเอง (Self-Regulation Skill) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ได้จัดการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยเน้นให้มีการเชื่อมโยงบูรณาการคิดแบบมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การใฝ่รู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท าให้การคิดอย่างแบบมีวิจารณญาณ        
มีความส าคัญอย่างยิ่งกับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู เนื่องจากนักศึกษาวิชาชีพครู      
เมื่อจบการศึกษาต้องมีหน้าที่เป็นครูที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาผู้เรียน
ในทุกๆด้านประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
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แหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อพิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลหรือองค์ความรู้นั้นให้ถูกต้องและทันสมัย (Faculty of Education, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, 2017) และจากประสบการณ์
ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความรอบคอบในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ นักศึกษาใช้เวลาในการพิจารณา กลั่นกรองและไตร่ตรองที่มาของ
องค์ความรู้น้อยเกินไป ท าให้แผนการเรียนจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาจัดท ามายังมีข้อผิดพลาด  
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ นับเป็นผลจากความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของครู เนื่องจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่ดีและผลการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนได้ด้วย 

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การพัฒนานักศึกษา
วิชาชีพครูให้เป็นคนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล ซึ่งทักษะดังกล่าวจะ
สามารถพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เติบโตเป็นครูที่มีความคิด ความสามารถ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา และเป็นข้อมูล
ส าหรับการวิจัยเกี่ยวการคิดแบบมีวิจารญาณต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีความสามารถในการคิดแบบ
มีวิจารณญาณอยู่ในระดับใดและเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างกัน 
มีผลต่อความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
สมมติฐาน  

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่มีเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 รวม 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 1,299 คน 

  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 - 4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
(α =.05) ได้นักศึกษาจ านวน 306 คนแล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยการเทียบสัดส่วนตามสาขาวิชา  

2. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 2.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแบบ     

มีวิจารณญาณ 
 2.2 ศึกษาเอกสารต าราเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบ 

มีวิจารณญาณ 
 2.3 น าแบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณของเพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ จุรีรัตน์ กอผจญ 

และสมเกียรติ  สุ ทธรัตน์  (Phongpraphan, Kikham and Suttharat, 2003) ที่ ปรับปรุ งจาก
แบบทดสอบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนิรมล พงศ์เศรษฐสันต์ (Phongsetthan, 
2000) ที่ปรับปรุงจากแบบทดสอบของกนกนุช ขาพักตร์ (Kapak, 1996) ซึ่งพัฒนาจากแบบวัด
มาตรฐานของวัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964)  มาปรับปรุง พัฒนาและประยุกต์ใช้
จนเป็นแบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม อันประกอบด้วย 
เพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                    ตอนที่  2 แบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี           
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีลักษณะของ  
แบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณประกอบด้วย ทักษะด้านต่าง ๆ 5 ด้าน รวม 30 ข้อ อันได้แก่ 

1) ด้านการอนุมาน ( Inference) เป็นการพิจารณาระดับความเป็นจริงและ
ข้อเท็จจริงของข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้จากการสังเกตและอาศัยความรู้โดยทั่วไป จ านวน 6 ข้อ  

2) ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumption) เป็นการ
พิจารณาข้อความที่ยอมรับแล้วหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจ จ านวน 6 ข้อ 

3) ด้านการนิรนัย (Deduction) เป็นการพิจารณาถอดข้อสรุปอย่างจ าเป็นและ
ตายตัวจากหลักฐานซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ก าหนดให้ จ านวน 6 ข้อ 

4) ด้านการตีความ (Interpretation) เป็นการพิจารณาสรุปข้อความจากข้อมูลหรือ
หลักฐานที่ก าหนดให้อย่างมีเหตุเพียงพอ โดยที่ข้อสรุปนั้นไม่จ าเป็นต้องถอดออกจากหลักฐานอย่าง
ตายตัว จ านวน 6 ข้อ 
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5) ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of Argument) เป็นการพิจารณาจาก
ความถูกต้องของการอ้างเหตุผล ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ที่ก าหนด 
จ านวน 6 ข้อ  

กลุ่มตัวอย่างจะต้องเลือกตอบค าถามในแบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณตอนที่ 2 
แต่ละข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบวัดจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กัน ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น   =            พิสัย   
                              จ านวนชั้น  
                   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด    
                                      จ านวนชั้น    
                   =   25 - 7       = 3.6 
                           5 

เกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  21.5 – 25.0  หมายถึง  ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  17.9 – 21.4  หมายถึง  ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ระดับมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  14.3 – 17.8  หมายถึง  ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  10.7 – 14.2  หมายถึง  ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ระดับน้อย 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย  7.00 – 10.6  หมายถึง  ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ระดับน้อยที่สุด 
2.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของแบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
แก้ไขจ านวน 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
ของค าถาม โดยพิจารณาจากค่า IOC ที่ได้ไม่ต่ ากว่า 0.6 

2.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาหาความเชื่อมั่นของแบบวัดการคิดแบบมี
วิจารณญาณ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficience) ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.68  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี ้
   3.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากสาขาวิชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือใน     

การเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
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   3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
   3.3 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกสาขาวิชาแล้ว น าแบบวัดทั้งหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ในการตอบได้แบบสอบถามจ านวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส 
เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
   ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
    4.1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน-

มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.1 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้             
การทดสอบที (t- test for independent sample) 

4.2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้น สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขาวิชา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตัวแปร n= 306 
จ านวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   
    1.1  ชาย 62 20.3   
    1.2  หญิง 244 79.7 

รวม 306 100.0 
2. ระดับชั้น   
    2.1  ชั้นปีที่ 1 86 28.1 
    2.2  ชั้นปีที่ 2 79 25.8 
    2.3  ชั้นปีที่ 3 67 21.9 
    2.4  ชั้นปีที่ 4 74 24.2 

รวม 306 100.0 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร n= 306 
จ านวนคน ร้อยละ 

3. สาขาวิชา   
   3.1 ภาษาไทย 55 18.0 
   3.2 ภาษาอังกฤษ 48 15.7 
   3.3 ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 49 16.0 
   3.4 เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 11.4 
   3.5 การศึกษาปฐมวัย 48 15.7 
   3.6 คณิตศาสตร์ 52 17.0 
   3.7 ภาษาจีน 19 6.2 

รวม 306 100.0 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   4.1 ต่ ากว่า 2.99 34 11.1 
   4.2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 272 88.9 

รวม 306 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวน 
306 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.70 นอกนั้นเป็นเพศชาย ร้อยละ 20.30 จ าแนกตาม
ระดับชั้นปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 28.10 รองลงมานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 
25.80 และน้อยที่สุดเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 21.90 จ าแนกตามสาขาวิชาพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร้อยละ 18.00 รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
17.00 และน้อยที่สุดนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร้อยละ 6.20 และจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 88.90 และ
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.99 ร้อยละ 11.10 
 2. ผลการวิเคราะหค์วามสามารถการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ตามจุดประสงค์มีผลดังนี้ 
 2.1 ผลการวิ เคราะห์ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พบว่า ผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมแสดงดัง
ตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการคิดแบบ       
มีวิจารณญาณของนักศึกษา ในแต่ละด้าน 5 ด้าน ด้านละ 6 ข้อ จ านวน 30 ข้อ 

 
ความสามารถในการคิด 

แบบมีวิจารณญาณ 
n = 306  

MIN MAX x̅ S.D. 
ด้านอนุมาน 0.00 4.00 1.49 1.06 
ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น 0.00 6.00 4.04 1.26 
ด้านการนิรนัย 0.00 6.00 3.67 1.33 
ด้านการตีความ 1.00 6.00 4.06 1.28 
ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง 0.00 6.00 3.85 1.68 
ภาพรวม 7.00 25.00 17.12 4.18 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวน 

306 คน ที่ท าแบบวัดการคิดแบบมีวิจารณญาณ 5 ด้าน จ านวน 30 ข้อ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̅) 
เท่ากับ 17.12 โดยมีนักศึกษาได้คะแนนต่ าสุด 7 คะแนนและคะแนนสูงสุด 25 คะแนน เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการตีความมากที่สุด (x̅ = 4.06, S.D. = 1.28) 
รองลงมาเป็นด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (x̅ = 4.04, S.D. = 1.26) และด้านที่มีคะแนนน้อย
ที่สุดด้านอนุมาน (x̅ = 1.49, S.D. = 1.06)    

2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลดังนี ้

 2.2.1 ในภาพรวมจ าแนกตามเพศ ผลแสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา โดยรวมจ าแนกตาม
เพศด้วยการทดสอบที (t-test for independent sample) 

 
เพศ n x̅ S.D. t p 
ชาย 62 17.54 3.77 .901 .368 
หญิง 244 17.01 4.28   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่  3 พบว่า นักศึกษาชายมีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณ-ญาณ  
(x̅ = 17.54, S.D. = 3.77) มากกว่านักศึกษาหญิง  (x̅ = 17.01, S.D. = 4.28) และเมื่อทดสอบ
ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณด้วยการทดสอบที (t-test for independent sample) 
พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมคีวามสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน 
  2.2.2 ในภาพรวมจ าแนกตามระดับช้ันป ีผลแสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
             จ าแนกตามระดับช้ันป ี(n = 306)  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 3 136.90 45.632 2.65 .049* 

ภายในกลุ่ม 302 5199.63 17.217   

รวม 305 5336.53    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ถึง 4  มีความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของ              

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จ าแนกตามระดับช้ันป ี 
 

ระดับชั้นปี x̅ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 1 16.58 - 0.19 0.36 1.70* 

ชั้นปีที่ 2 16.77  - 0.17 1.51* 

ชั้นปีที่ 3 16.94   - 1.34 

ชั้นปีที่ 4 18.28    - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 (x̅ = 18.28) 
รองลงมา ได้แก่ ชั้นปีที่ 3 (x̅ = 16.94) และชั้นปีที่ 2 (x̅ = 16.77) ตามล าดับ และน้อยที่สุดได้แก่ ชั้นปีที่ 1 
(x̅ = 16.58) เมื่อพิจารณาในรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 
4 กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่  1 และนักศึกษาระดับชั้นปีที่  2 มีความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
   2.2.3 ในภาพรวมจ าแนกตามสาขาวิชา ผลแสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์             
จ าแนกตามสาขาวิชา (n = 306)  

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 6 734.55 122.43 7.95 .000* 

ภายในกลุ่ม 299 4601.97 15.39   

รวม 305 5336.53    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้ง 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของ              

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา  
 

สาขาวิชา x̅ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ชีว
วิท

ยา
แล

ะ
วิท

ยา
ศา

สต
ร์ท

ั่วไ
ป 

เค
มีแ

ละ
วิท

ยา
ศา

สต
ร์

ทั่ว
ไป

 

กา
รศ

ึกษ
าป

ฐม
วัย

 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

ภา
ษา

จีน
 

ภาษาไทย 17.42 - 1.81* 0.93 1.15 2.73* 1.41 1.68 
ภาษาอังกฤษ 15.60  - 2.74* 2.97* 0.92 3.22* 0.13 
ชีววิทยาและ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

18.34   - 0.22 3.66* 0.48 2.61* 

เคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

18.57    - 3.88* 0.26 2.83* 

การศึกษาปฐมวัย 14.69     - 4.14 1.05 
คณิตศาสตร ์ 18.82      - 3.09* 
ภาษาจีน 15.74       - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คณิตศาสตร์  
(x̅ = 18.82) รองลงมา ได้แก่ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (x̅ = 18.57) ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (x̅ = 18.34) ภาษาไทย (x̅ = 17.42) ภาษาจีน (x̅ = 15.74) ภาษาอังกฤษ (x̅ = 15.60) 
ตามล าดับ และน้อยที่สุดได้แก่ การศึกษาปฐมวัย (x̅ = 14.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายคู่ด้วย
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วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า นักศึกษาจ านวน 10 คู่สาขาวิชาที่มีความสามารถใน
การคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 1) นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6) นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7) นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 8) นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไปกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 9) นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 10) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 

 2.2.4 ในภาพรวมจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลแสดงดังตารางที่ 8  
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการทดสอบที (t-test for independent 
sample) 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n �̅� S.D. t p 

ต่ ากว่า 2.99  34 15.41 3.62 -2.55 .011* 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 272 17.11 4.21   

รวม 306     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ (x̅ = 17.11, S.D. = 4.21) มากกว่านักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.99 (x̅ = 15.41, S.D. = 3.62) และเมื่อทดสอบความสามารถในการ
คิดแบบมีวิจารณญาณด้วยการทดสอบที (t-test for independent sample) พบว่า นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  1. ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง และจากผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการตีความมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดด้านอนุมาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะนุช ฉิมพา (Chimpa, 2008) พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สืบเนื่องจากการที่นักเรียนขาดการฝึกฝนในเรื่องการ
เชื่อมโยงสถานการณ์  หรือการร่วมระดมความคิดเห็นและสติปัญญา เพื่อสรุปหาข้อเท็จจริง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร ลีบ่อน้อย (Leebonoi, 2004) ที่พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เหตุผลในระดับปานกลางจะมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลางด้วย เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถด้านการตีความมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการ
ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดด้านอนุมาน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Phongpraphan, Kikham and Suttharat (2003) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการคิด
แบบมีวิจารณญาณด้านการตีความ มีคะแนนในระดับสูง และมีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ
ด้านอนุมานในระดับต่ า อาจเนื่องมาจากการอนุมานเป็นการวัดความสามารถในการตัดสิน จ าแนกความ
น่าจะเป็นของข้อสรุปว่า ข้อสรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ตัวเลือก จึงส่งผลให้นักศึกษาจะต้องใช้ความสามารถแยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก 
ต้องอาศัยความรู้ทั่วไป คิดพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ หลากหลายแง่มุม จนตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้นักศึกษาได้คะแนนต่ ากว่าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับ ประเทืองทิพย์ นวพรไพศาล 
(Nawaphonphaisan, 1992 cited in Phongpraphan, Kikham and Suttharat, 2003)  ได้ ส ารวจ
แบบสอบถามการคิดแบบมีวิจารญาณของวัตสันและเกลเซอร์ พบว่า แบบสอบถามย่อยด้านการอนุมาน
เป็นแบบสอบถามที่ยากที่สุด มีค่าความยากเท่ากับ 0.58 และโอกาสตอบถูกโดยการเดาเป็นไปได้น้อย จึง
ท าให้ค่าความสามารถการคิดแบบมีวิจารญาณเฉลี่ยด้านนี้ค่อนข้างต่ า 
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ ของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   2.1 จ าแนกตามเพศโดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณไม่แตกต่าง
กันสอดคล้องกับบุญรัก ลาดสูงเนิน (Latsungnoen, 2003) พบว่า กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ทฤษฎีองค์ประกอบเดียว (Uni-Factor Theory) ของบิเนท์และไซมอน (Binet and Simon, 1905 
cited in Latsungnoen, 2003)  ที่กล่าวว่า โครงสร้างทางสติปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่
แบ่งแยกเป็นส่วนย่อย นั่นคือ มีความเชื่อว่าความสามารถทางสมองของมนุษย์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั่วไปหรือความสามารถทั่วไปเพียงส่วนเดียว นั่นคือ เป็นการพิจารณาความสามารถของ
บุคคลในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน จึงท าให้อธิบายได้ว่า เพศชายและเพศหญิงใช้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
    2.2 จ าแนกตามระดับชั้นปี โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 รองลงมาได้แก่ ชั้นปีที่ 3 และน้อยที่สุดได้แก่ ชั้นปีที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า 
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มีความสามารถ 
ในการคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Khoktrakul, 1998) ซึ่งสรุปได้ว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของ
มนุษย์เป็นไป ตามล าดับขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นรากฐานของชิ้นถัดไป โดยมีองค์ประกอบที่ต่างกันที่
ส าคัญคือ วุฒิภาวะ ประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม และการควบคุมพฤติกรรมของ
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ตนเองที่มีอยู่ใน ด้านของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับกนกนุช ขาพักตร์ (Kapak,  1996) พบว่านักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1 มีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณโดยรวมต่ ากว่านักศึกษาพยาบาล  
ชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมสุข โถวเจริญ (Thancharoen, 1998)  
ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่
ศึกษาในชั้นปีที่สูงกว่าจะมีความสามารถในการคิดอย่างแบบมีวิจารณญาณโดยรวมสูงกว่านักศึกษา  
ในชั้นปีที่ต่ ากว่า โดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 มีความสามารถสูงกว่านักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และ  
2 และสอดคล้องกับบุญรัก ลาดสูงเนิน (Latsungnoen, 2003)  นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
กระบวนการคิด และพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  
.05 ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
  2.3 จ าแนกตามสาขาวิชา โดยภาพรวมพบว่า สาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และน้อยที่สุดได้แก่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นั่นเป็นเพราะนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ สชาเฟิร์ชแมน (Schafersman, 1991 cited in Latsungnoen, 
2003) กล่าวว่า การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างหนึ่งหรือ
เป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียน
จะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการแก้ปัญหาอยู่แล้วโดยที่ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่อยู่ใน
ต าราทั่วไป หรือเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือปัญหาในชีวิตจริงก็ได ้ รองลงเป็นสาขาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาขาวิชาเคมี เป็นศาสตร์ที่มีใช้ตัวเลข เป็นพื้นฐานในการค านวณ
ปริมาณของสาร เตรียมสาร วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การค านวณทางเคมีจึงล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเลข    

 2.4 จ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีค่าความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณเฉลี่ยมากกว่า นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.99 โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความสามารถใน
การคิดแบบมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับโคคินดา 
(Kokinda, 1989 cited in Promphayak and Shuipong, 2009) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการคิด
แบบมีวิจารณญาณกับคะแนนสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน และสอดคล้องกับนิรมล พงศ์เศรษฐสันต์  
(Phongsetthan, 2000) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถในการเข้าถึงความรู้ เป็น
ความส าเร็จที่ได้จากการเรียนโดยอาศัยความสามารถในการคิดแบบมีวิจารญาณสูงเช่นเดียวกัน และจะคิด
แบบมีเหตุมีผลมากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะครุศาสตร์และหลักสูตร ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการฝึกทักษะการคิดแบบ
มีวิจารญาณในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านอนุมาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
ระบบ อันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่นักศึกษาครูที่จะเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
 2. คณะครุศาสตร์ควรส่งเสริมความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณให้แก่นักศึกษาทุก
สาขาวิชา โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถใน
การคิดแบบมีวิจารณญาณเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินงาน 2) ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จ  3) เปรียบเทียบความส าเร็จ และ 4) ได้แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีแบบผสานทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 327 ราย เก็บข้อมูลโดยวิธีแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร จ านวน 85 ราย กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ชั่วคราว จ านวน 91 คน กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จ านวน 69 ราย และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง 
จ านวน 82 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test (ANOVA และ MANOVA) 
        ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มี 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านการให้
สินเชื่อด้านกองทุนต่าง ๆ  ล าดับสองคือ ด้านแรงงาน จะประสบปัญหาด้านแรงงานฝีมือ  
โดยเฉพาะงานแม่บ้านของโรงแรมและที่พักชั่วคราว และล าดับสาม ด้านการเงิน/บัญชี มีการจัดท า
บัญชีอย่างง่ายแต่ยังไม่ได้จัดท าบัญชีแบบมาตรฐาน อีกทั้งขาดเงินทุนหมุนเวียน ท าให้ขาดสภาพคล่อง
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
 2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็น
ในความส าเร็จโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ด้านความสามารถในการบริหาร และมีความพยายามสู่ความส าเร็จ ตามล าดับ 
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3. เปรียบเทียบความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ มูลค่า
ทรัพย์สินถาวร และรายได้หรือยอดขายต่อปี ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความส าเร็จด้าน
ความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความสามารถในการบริหาร ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม  ความเสี่ยง ความ        
คิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 4. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ประสบความส าเร็จมี 3 ด้านคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสามารถในการ
บริหารและความมุ่งมั่นในความส าเร็จ   
 
ค าส าคญั  
 ความส าเร็จ  วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to: 1) study the problems in operation, 
2) factors of success, 3) compare the factors of success, and 4) gain the guideline for 
the development of success of the Small and medium enterprise in service sector in 
Kalasin province. This research is mixed method research.  Based on the qualitative 
research and quantitative research. here were 327 samples data were collected from 
the samples through the stratified sampling including 85 ones from food and restaurant 
businesses, 91 ones from hotel and temporary accommodation businesses, 69 ones 
from transportation and logistics businesses, and 82 ones from construction businesses. 
The questionnaire was used to collected data. Statistics used in analyzing data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (ANOVA and MANOVA). 
 The results revealed that: 
 1. The current situation of the Small and Medium Enterprise in service sector 
in Kalasin province had three main aspects. Firstly, the support from the government 
and relevant sectors. Regarding the economic slowdown, this made many businesses 
have faced many problems which needing the supports from the government and 
relevant sectors to stimulus economics in terms of providing loans and funds. 
Secondly, the workforce was one of important problem especially the workers hotel 
and temporary accommodation businesses. Finally, finance and accounting was 
another problem resulting from conducting easy accounting instead of standard 
accounting. Moreover, the lack of operating capital leading to the lack of financial 
liquidity resulted from economics situation, politics, and social factors. 
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  2. The Small and Medium Enterprise in service sector in Kalasin province. Had 
the overall and partial opinions in success in the high level in three aspects which 
were social responsibility, administrative ability, and effort of success respectively. 
  3. The compare the factors of success Small and Medium Enterprise in service 
sector in Kalasin province. having different gender, age, registered capital, age of 
business, patterns, value of permanent estate, and income had the significant 
difference in opinion on factors of success in terms of intention in acquiring new 
knowledge, administrative ability, eagerness of success, ability in building up new 
partners, ability to change according to environment, risk, and creative, and social 
responsibility at the level of 0.05.  
 4. The guidelines for the development of the successs of small and medium 
enterprise in service Sector in Kalasin provinc in three aspects which were social 
responsibility, administrative ability, and effort of success.  

 
Keywords 

Success, Small and Medium Enterprise (SMEs) 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเงิน ท าให้ผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงร้อยละ 1.70 ในปี พ.ศ.2540 และลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 10.20 ในปี พ.ศ.2541 ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบอาชีพในฐานะลูกจ้างตกงาน 
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.50 ในปี พ.ศ.2540 เป็นร้อยละ 4.40 เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี การส่งออกสินค้าหดตัว ก าลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ  ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ านวน SMEs ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายเพิ่มรายได้แรงงาน 300 บาท ซึ่งส่งผลให้ SMEs ที่มีอยู่
และที่ก าลังเข้ามาสู่ตลาดจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ฐานของกิจการให้เข้มแข็ง ขณะที่ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกประเทศก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community: AEC)  ซึ่งเห็นว่า SMEs ไทยจะต้อง
อาศัยจุดแข็งจากความได้เปรียบของการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรม
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รายส าคัญของโลก  ปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งประเทศที่เป็น SMEs มีจ านวน 2.91 ล้านราย คิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 99.60 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด โดย SMEs ส่วนใหญ่จะด าเนินธุรกิจ 
อยู่ใน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 25.90 รองลงมาเป็นกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 19.70 
และภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 19.40 หากพิจารณาประเภทธุรกิจ พบว่า SMEs ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจ
การค้าส่งค้าปลีกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.70 รองลงมาคือการผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 17.90 และอันดับสามคือ กิจการโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 9.30 การกระจายตัว
ของ SMEs จึงช่วยในการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน (Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion, 2010) ปัญหาของ SMEs ประสบคือ การขาดแคลนเงินทุน ปัญหาแรงงาน
โดยมีการใช้แรงงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ าและมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาทางการตลาด ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหารจัดการ ดังนั้น SMEs 
จะประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ 
ความรู้ ความช านาญปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความส าเร็จได้มากน้อยแตกต่างกัน เพราะสิ่ง 
หนึ่งที่ท าให้ประสบความส าเร็จอาจไม่ใช่ว่ามีเงินทุนมาก แต่กลับเป็นเพราะการได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จได้ความโดดเด่นของธุรกิจ SMEs ในภาค
การบริการเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ     
สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงระบบการคมนาคมและการทั้งทางอากาศ ทางถนน และระบบราง 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs กลุ่มบริการ จ านวน 1,800 ราย (Small and Medium 
Enterprises Report, 2016) สถานประกอบการ SMEs ภาคบริการประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจด้าน
ภัตตาคาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจการขนส่ง  ในปี 2558 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 18,447 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.45 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น จ านวน 63.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.59 
ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มขึ้นจ านวน 37.26 
บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.95 โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสูงที่สุด  
ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เนื่องจากรายได้ 
จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยร้อยละ 4 ต่อปี  ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  SMEs  
กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ รวมทั้งผู้ที่สนใจจะเข้า
มาประกอบกิจการ SMEs ภาคบริการ ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุให้ประสบความส าเร็จ 
ในการด าเนินธุรกิจ   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ปัจจุบันปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุประสบปัญหาด้านใด 
 2.  ปัจจัยใดท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบความส าเร็จ  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
           2. เพื่อศึกษาความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์
           3. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์
           4. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มบริการ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ภาคการบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนไว้จ านวน 1,800 ราย 
(Small and Medium Enterprises Report, 2016)    
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการบริการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 327 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งออก  
4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจด้านภัตตาคาร จ านวน 85 ราย กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก จ านวน 91 ราย 
กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง จ านวน 82 ราย กลุ่มธุรกิจการขนส่ง จ านวน 69 ราย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาความ  ส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น  
3 ตอนดังนี ้
  ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 
  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) 
ภาคบริการ จ านวน 8 ด้าน ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการลงทุนและขยายกิจการ ด้านการบริการ 
ด้านการตลาด ด้านแรงงาน  ด้านการเงิน/บัญชี ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
            ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) ภาคบริการ  
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 8 ด้านคือ ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ด้านเพิ่มเติมความ สามารถ
ในการบริหาร ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถในการ
ปรับตัว สภาพแวดล้อมความเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
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            ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์เป็นค าถามปลายเปิดใช้วิธีการสัมภาษณ ์
     การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง 
0.616-0.821 จากนั้นน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbachs) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับได้
ค่าความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.803-0.879 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และได้ข้อมูลกลับมาจ านวน 327 ชุดและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 327 ชุด  คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความถี่ และร้อยละ ปัญหา
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
ความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ (SMEs) จ าแนกตามตัวแปรของสถานภาพบุคคล คือ ด้านเพศ อายุ 
ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร รายได้/ยอดขายต่อปี โดยใช้ 
T-test Independent หากพบความแตกต่างจะด าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้   
F-test (ANOVA และ MANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
ภาคบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยท าการสรุปผลการวิจัยดังนี ้
 1. ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง   41-50 ปี 
ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ านวน 1-5 ล้านบาท ด าเนินกิจการมาแล้ว 6-10 ปี รูปแบบธุรกิจเป็น
เจ้าของคนเดียว จ านวนพนักงานต่ ากว่า 10 คน มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการน้อยกว่า 5 ล้านบาท 
กิจการมีรายได้หรือยอดขายน้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อปี   
  2. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบประเด็นปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการลงทุน ขยายกิจการด้านการบริการ 
ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้านการเงิน/บัญชี ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ล าดับคือ ล าดับที่ 1 การสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา จึงมีความต้องการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามา
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านการให้สินเชื่อด้านกองทุนต่าง ๆ ล าดับที่ 2 ด้านแรงงาน จะประสบปัญหา
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ด้านแรงงานฝีมือโดยเฉพาะงานแม่บ้านของโรงแรมที่พัก และล าดับที่ 3 ด้านการเงิน/บัญชี           
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และขาดสภาพคล่องสืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว  
 3. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80,  
S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.83) 
รองลงมาคือ ความสามารถในการบริหาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D. = 0.73) และความมุ่งมั่น
ในความส าเร็จอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82, S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาความส าเร็จ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อสถานภาพบุคคล
ด้านเพศ อายุ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร รายได้/
ยอดขายต่อปี  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความส าเร็จที่มีต่อสถานภาพบุคคล  
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเพศ อายุ ทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์ถาวร และรายได้/ยอดขายต่อปี 
ต่อความส าเร็จด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร  
ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับ
สภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า 
ผู้ประกอบการที่เป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความสามารถในการสร้าง
พันธมิตร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม มากกว่าเพศหญิง 
ด้านอายุ ผู้ประกอบการอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จมากกว่าผู้ประกอบการ   
ที่มีอายุ 30-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และ มากกว่าอายุ 60 ปี ด้านทุนจดทะเบียน พบว่า 
สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  ระหว่างด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 20 ปี กับผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจมา 6-10 ปี และ 11-20 ปี ด้านรูปแบบของธุรกิจ 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่าง ด้านจ านวนพนักงาน พบว่า ผู้ประกอบการมีจ านวนพนักงานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ
กิจการ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  
ด้านรายได้หรือยอดขายต่อปี พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและ       
รายด้านแตกต่างกัน 
 5. แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)  
กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ  
  5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ตลอดจน
การด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง  
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมพร้อมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
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  5.2 ความสามารถในการบริหาร ต้องกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ   
ควรมีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    5.3 ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่า โดยมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า การบริการ  
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ 
  
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
ภาคบริการ  จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถอภิปรายผลดังนี ้

1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบปัญหาคือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา จึงมีความต้องการให้รัฐบาลเข้ามาให้การ
สนับสนุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามากระตุ้น
เศรษฐกิจ ในด้านการให้สินเชื่อ ด้านกองทุนต่าง ๆ ล าดับ 2 ด้านแรงงาน จะประสบปัญหาด้าน
แรงงานฝีมือโดยเฉพาะงานแม่บ้าน ตามโรงแรมที่พัก และล าดับ 3 ด้านการเงิน/บัญชี ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และขาดสภาพคล่องสืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Torudom (2007) ศึกษาปจจัยความส าเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีปญหาดานการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนและปญหาดานแรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากฐานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พบว่า เงินลงทุนในธุรกิจ การขาดพื้นฐานความรู้ในการท าธุรกิจ การขาด
ประสบการณ์ท างาน การบริหารจัดการ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ วิกฤติเศรษฐกิจ ความไม่
มั่นคงในการท าธุรกิจ และการแข่งขันที่รุนแรง 
 2. ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสามารถใน
การบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Aphisakulwong (2009) ได้ศึกษาปัจจัย
ต่อความส าเร็จของธุรกิจด้านความงามขนาดย่อมพบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จจ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยความกล้าเสี่ยง ปัจจัย
ด้านความใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งความส าเร็จด้านการ
บริการและผลประกอบการคือ ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม และปัจจัยความกล้าเสี่ยง 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ ความกล้าเสี่ยงและกล้า
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ ตลอดจนการเลือกใช้นวัตกรรมในกระบวนการการบริการ ซึ่งจะท าให้
สามารถน าไปสู่ความเป็นผู้น าและประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Kawira (2011) 
ศึกษาการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จ 
ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีความมานะ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบและ 
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มีความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจมีความสามารถในการบริหารงานและสอดคล้องกับ Somkao, 
Jongpid, Yupawadee, Sauvanee, and Sommart (2016) ศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จในภาคใต้ : ภาคบริการ คุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ลักษณะ
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการ และความสามารถทางการจัดการ พบว่า คุณลักษณะ
ผู้ประกอบการเป็นผลมาจากลักษณะวิสาหกิจ ลักษณะประกอบการ และความสามารถทางการ
จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ Chokpromanan and Jadesadalug (2015) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จในการดาเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดนาดอนหวาย 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านความเป็นตัว
ของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ด้านความ
สม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จอยู่ในระดับมากถึงมากที่ สุด และ
สอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
จากฐานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พบว่า ต้องมีการส่งเสริมระบบ
การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ความส าเร็จในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และการขยายโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ การ
สร้างงานให้กับผู้ประกอบการ การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ 
  3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถใน
การบริหาร และความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรธุรกิจสามารถช่วยให้ธุรกิจขยายตัวหรือพัฒนาสินค้า/
บริการให้ดียิ่งขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรธุรกิจโดยน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขการด าเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการบริหารกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ มีการวางแผนธุรกิจ
อย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Torudom (2007) ศึกษาปจจัย
ความส าเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs อุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจัยดานภาวะผูน า มีความสามารถในการตัดสินใจและปจจัยดานการบริหาร
จัดการ ผูประกอบการสวนใหญมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร เปนผลมาจากความรูความสามารถ
และมีประสบการณอันยาวนานทางการคา มีการวางแผนในการด าเนินงานใหเหมาะสมกับฤดูกาล 
ความสามารถ ในการปรับสภาพแวดล้อม มีความพร้อมต่อการแข่งขัน เมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจอย่างละเอียดก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน มีการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
 4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จแตกต่างกัน เนื่องจากความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ    
Chaisuksang (2011) ศึกษาบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ การริเริ่มด้วย
ตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า 
บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง 
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และด้านความมั่นคงและใฝ่ใจในการเรียนรู้ การริเริ่มด้วยตัวเอง ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
ความสามารถในการสร้างพันธมิตรรับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรธุรกิจโดยน าไปสู่การปรับปรุงและ
แก้ไขการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมมีความพร้อมต่อการแข่งขัน เมื่อต้อง
เผชิญกับคู่แข่งและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้านความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ความ
เชื่อมั่นของตลาด ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในสภาวะวิกฤติ 
โดยมีแนวทางในการจัดการที่ดี ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการน ากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า   
คู่ค้า และพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Suksri (2010) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาภูมิหลังของผู้ประกอบการ ลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การจัดการความผิดพลาดล้มเหลว 
ความซื่อสัตย์สุจริต การแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้อื่น มุ่งมั่นอดทน แสวงหาโอกาส ใฝ่
ความส าเร็จ กล้าเสี่ยง มีแรงจูงใจและพลัง มั่นใจในตัวเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
มนุษย์สัมพันธ์   
      5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีทุน 
จดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Saenghiran 
and Thananitakorn (2012) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ ประกอบธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในตลาดโบ๊เบ๊กรุงเทพมหานครพบว่า ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าส าเร็จรูปในตลาดโบ๊เบ๊กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริม การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
 6. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรูปแบบ
ธุรกิจแตกต่างกัน เนื่องจากด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการ
บริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Chaisuksang (2011) ศึกษาบุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ การริเริ่มด้วยตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของ
ตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านความมั่นคงและใฝ่ใจในการเรียนรู้  การ
ริเริ่มด้วยตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้าน
ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษาปัจจัยต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจด้านความงามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ปัจจัยสู่ ความส าเร็จ 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยความกล้าเสี่ยง ปัจจัย
ด้านความใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งความส าเร็จด้านการ
บริการและผลประกอบการคือ ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม และปัจจัยความกล้าเสี่ยง 
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ธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารและการด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพของสถานประกอบการนั้น ๆ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหาร
จัดการ ความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจของผู้ประกอบการ ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปสู่ความเป็นผู้น าและ
ประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง และสอดคล้องกับ Hashim, Wafa and Sulaiman (2001) ศึกษา
ลักษณะของสถานประกอบการและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะของสถานประกอบการได้แก่ อายุของธุรกิจ จ านวนของเจ้าของ ความซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ เงินทุน จ านวนพนักงาน และระยะเวลาการด าเนินงาน การได้รับ
ความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของธุรกิจ 
 7. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีจ านวน
พนักงานแตกต่างกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จ ด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการ
สร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Mutchimsattha (2011) ศึกษาบุคลิก
การเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ ความช านาญ ทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่ และความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะบุคลิกการ
เป็นผู้ประกอบการความเป็นตัวของตัวเอง ความสม่ าเสมอและใส่ใจในการเรียนรู้ และความใส่ใจใน
ความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงและความก้าวร้าวในการ
แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิความรู้ความช านาญ ด้านความช านาญในวิชาชีพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ประสบการณ์ในการบริหารอยู่ ในระดับปานกลาง มีทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย  และมีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีระดับค่อนข้างสูง บุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสม่ าเสมอ และใส่
ใจในการเรียนรู้ และ Yimsook (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความ
ต้องการความส าเร็จ ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และความกล้าเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
 8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จแตกต่างกันเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการ
บริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการ
ปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 9. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรายได้
หรือยอดขายแตกต่างกัน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความ
สนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Nantasanon (2011) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีคุณลักษณะในด้านการแสวงหาโอกาส มุ่งมั่นอดทน ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในธุรกิจที่ท ามีความเชื่อมั่นในตนเอง แรงจูงใจและใฝ่หา
ความส าเร็จ มนุษยสัมพันธ์ กล้าเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจาก
ผู้อื่น วิสัยทัศน์และเป้าหมาย และความเป็นผู้น า ด้านความสามารถในกา รสร้างพันธมิตร 
ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับ Sebora, Lee, and Sukasame (2009) ศึกษาปัจจัยสู่
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทย 
พบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการในด้านมุ่งเน้นความส าเร็จ การเปิดรับความเสี่ยง และ
ความเชื่อในอ านาจควบคุมของตนเอง การสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเน้น
คุณภาพการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่อมั่น การสนองความต้องการลูกค้า  
การใช้งานง่าย และการบริการตนเองของลูกค้า ความส าเร็จผู้ประกอบการนั้น สามารถวัดได้จาก
อัตราการเติบโต ยอดขาย ความมั่นคงของธุรกิจ การยอมรับของลูกค้า และความพึงพอใจ  
 10. แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
บริการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้องมีการพัฒนาความส าเร็จคือ  
   1. ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 
ตลอดจนการด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง 
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมพร้อมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
   2. ความสามารถในการบริหาร ต้องกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ   
ควรมีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     3. ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่า โดยมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า การบริการ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. ความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรให้ความส าคัญด้านการพัฒนาตนเองไปสู่ความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม  
ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านความคิดสร้างสรรค์     
 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกันและ
การสร้างเครือข่ายในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้ทันสมัยขึ้น หรือให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาในการด าเนินธุรกิจ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

219 

 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการบันทึกรายรับ  รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกับการจัดท าบัญชีให้เป็นระบบเพื่อ
ประกอบการขอสินเชื่อเมื่อทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายให้การให้สินเชื่อ 
 4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการพัฒนา ฝึกอบรม พนักงานของกิจการ ให้มีความรู้  ทักษะเฉพาะ ทางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับสถานประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับพนักงานของกิจการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายผ่านพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการขายและเพิ่มขีดความสามารถของกิจการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี และ 3) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ านวน 327 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
รองลงมา คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน และบุคลิกภาพ ตามล าดับ และ 3) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ได้แก่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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เจตคติทางวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพ และการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ตามล าดับ โดยปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคญั 
 ประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้  สะเต็มศึกษา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study: 1) the efficiency of STEM education 

learning management of teachers under the Department of Local Administration in 
Pathum Thani province, 2) the factors related to the efficiency of STEM education learning 
management of teachers under the Department of Local Administration in Pathum Thani 
province, and 3)  the factors affecting the efficiency of STEM education learning management 
of teachers under the Department of Local Administration in Pathum Thani province. The 
samples of the study drawn from multi-stage sampling consisted of 327 teachers and 
administrators of primary schools under the Department of Local Administration in Pathum 
Thani province. The research instrument used for collecting data was a five-point Likert 
scale questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.95. The data were analyzed 
using mean, standard deviation, and multiple regression analysis - the enter method. 
 The results of the research showed that: 1)  the efficiency of STEM education 
learning management of teachers was at a high level, 2 )  the factors related to the 
efficiency of STEM education learning management of teachers were at a high level.  
When the individual factors were considered, innovation media and technology,  
scientific attitude, classroom atmosphere, and personality were the first, second, third, 
and fourth averages in the efficiency respectively, and 3)  the factors affecting the 
efficiency of STEM education learning management of teachers were innovation media 
and technology, scientific attitude, personality, and classroom atmosphere. These 
factors could significantly predict the efficacy with 79.7 percent at the 0.05 level. 
 
Keywords 
 Efficiency, Learning Management, STEM Education,  Department of Local 
Administration 
 
ความส าคัญของปัญหา 

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นโลกที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ การมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่เข้มแข็งจะช่วยให้คนในประเทศสามารถพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและ
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ตอบสนองกับความต้องการของคนในประเทศได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
สังคม และพัฒนาความเป็นอยู่ของคน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งตั้งเป้าหมายในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปการศึกษาที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทันโลก และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สามารถเลือกรับ ประยุกต์ใช้ และพัฒนาเทคโนโล ยี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
2542 มาตรา 23 ข้อที่ 2 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สะเต็มศึกษา (STEM Education: Science Technology Engineering and Mathematics  
Education)  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโดยการผสมผสานหลักการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม ผ่านการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และการเรียนแบบใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีเป็นแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติเพื่อหาค าตอบ บูรณาการความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบและสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้  
ในชีวิตจริงได้ (Bender, 2012; Moursund, 2009; Dachakub & Meesri, 2013; Phukeat 2009; 
Makkasaman, 2011) ซึ่งการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียน 
ในการศึกษาระดับสูงและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้และทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Brown & Merrill, 2011; Fan, 2011) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม
ให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์แบบใหม่ 

จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน   
สะเต็มศึกษา จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพก็คือครูผู้สอน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เพราะประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูส าคัญ
ส าหรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและ 
มีศักยภาพ ตามแนวนโยบายจากทางภาครัฐและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักวิทยาศาสตร์ การรู้ เท่าทันโลก และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาทั้งสองค่อนข้างต่ า สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จึงได้น าแนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาใช้  
ในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
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ศึกษา สิ่งส าคัญที่สุด คือ ครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  เพื่อน า
ผลการศึกษาไปปรับใช้ในการวางนโยบายในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและประเทศชาติต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับใด 
             2. ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะ เต็มศึกษาของครู สังกัด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับใด 
             3. ปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยมีขัน้ตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  จ านวน  
7 โรงเรียน โดยให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน และครูผู้สอน 389 คน รวมประชากร 
ทั้งสิ้น 410 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  
โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และมีความคลาดเคลื่อน ±1% 
(Kanjanawasi,  et al., 2008) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
จ านวน 327 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling)  
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2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น  
3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุราชการ ระดับ
การศึกษา  และขนาดโรงเรียน  ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ประกอบด้วย 
1) ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  2) ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 3) ด้านการจัดบรรยากาศ 
ในห้องเรียน และ 4) ด้านบุคลิกภาพ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของเบสท์ (Best, 1993)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ประกอบด้วย  1) ความรู้  
(Knowledge) และ 2) ทักษะ (Skill) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของเบสท์ (Best, 1993)  

3. การสร้างเครื่องมือ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อ
ด าเนินการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  3.3 วิเคราะห์ข้อค าถาม เพื่อสร้างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
  3.4 เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาและส านวนภาษาที่ใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปเพ่ือน าไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่อไป 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  4.1 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือ และน ามา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ  
  4.2 น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้ (try out) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีบริบทใกล้เคียง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

4.3 น าแบบสอบถามจากการทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยพิจารณาค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป โดยแบบสอบถามมีข้อค าถาม 44 ข้อ 
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ในการพิจารณาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.6 มีจ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.8 มี
จ านวน 20 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นที่ 1.0 มีจ านวน 15 ข้อ  ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการทดสอบความ
เชื่อมั่น โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเชื่อมั่น กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
 30 ฉบับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่น ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จะมิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ร้อยละ ได้ค่าความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับ 0.95 

4.4 ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้เครื่องมือในการวิจัยที่มีความสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป    

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1 ติดต่อประสานงานกับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
  5.2 น าแบบสอบถามพร้อมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา เพื่อเก็บ
แบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
  5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละ
ฉบับและลงรหัส เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
            ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

            ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการให้ความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของเบสท์ (Best, 1993)  

            ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการให้ความหมายของ
คะแนนเฉลี่ยแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของเบสท์ 
(Best, 1993)  
             ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Moment 
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Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (Hinkle, 
William and Stephen, 1998)  
             ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี   
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ (Multiple Regression by Enter) 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ 

ที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และการใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ (Multiple 
Regression Method by Enter) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 93.60 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี
ร้อยละ 71.30 และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 6.40 ตามล าดับ 

1. ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.55) ได้แก่ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูสามารถท างานเป็น
ทีมได้ (x̅ = 4.56, S.D. = 0.49) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้  ( x̅ = 4.54,  
S.D. = 0.49) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ (x̅ = 4.49, S.D. = 0.50) ครูน าแนว
ทางการแก้ปัญหา เชื่อมโยงให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ (x̅ = 4.44, S.D. = 0.55)  
ครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึ กษา (x̅ = 4.42,  
S.D. = 0.55) ครูมีความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (x̅ = 4.41, S.D. = 0.55) 
ครูส่งเสริมนักเรียนให้รักในการศึกษาหาความรู้ (x̅ = 4.39, S.D. = 0.52) ครูสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบบูรณาการได้ (x̅ = 4.36, S.D. = 0.53) ครูใช้เทคนิคการสอนแบบ PBL, Active 
Learning (x̅ = 4.35, S.D. = 0.68)  และประเด็นสุดท้าย ครูมีความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี (x̅ = 4.26, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสมการถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  

 
ตัวแปร b S.E.b B t Sig. 

Constant .052 .042  1.227 .221 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (x1 ) .518 .029 .519 17.571 .000 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (x2 ) .063 .017 .057 3.780 .000 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน (x3 )      .033 .013 .037 2.495 .013 
บุคลิกภาพ (x4 ) .396 .026 .405 15.145 .000 
R2 = .797  R = 0.889      

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
y' = 0.052 + 0.518 x1 +  0.396 x4+ 0.063 x2 + 0.033 x3   

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Zy' = 0.519 x1 + 0.405 x4 + 0.057 x2 + 0.037 x3   

 

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสมการถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี สามารถพยากรณ์
ได้ร้อยละ 79.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์รายด้าน 
พบว่า ปัจจัยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมากที่สุด คือ ปัจจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (x1) 
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.518 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  (x4) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.396 และปัจจัยด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.063 และปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน (x3) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.033  ตามล าดับ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจดงันี้  
1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า ครูมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ภาพรวมในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดมีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตั้งเป้าหมายในการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
การรู้เท่าทันโลก และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งปริมาณและคุณภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Klomim (2014) ได้วิจัยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาช่วยส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและ
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ความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการจัดบรรยากาศในห้องเรียน  
ปัจจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยบุคลิกภาพ และปัจจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น มีการด าเนินการในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน และเล็งเห็น
ความส าคัญในการมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความพร้อมและเกิดทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบุคคลส าคัญที่จะสร้างผู้เรียน และจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองกับ
แนวนโยบายจากทางภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทันโลกในด้านต่าง ๆ 
ก็คือ ครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ The Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology (2016) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา บุคคลที่มีความส าคัญ
มากที่สุด คือ ครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความส าคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง 
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติตนเองและ
สถานที่ สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ให้กับนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ยึดถือ
และปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hutsanakin  (2012) พบว่า ครูผู้สอนสามารถสร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่มี มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และเชื่อถือในสิ่ง  
ที่สามารถพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้  
ที่ทันสมัย ส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวนโยบายให้ครูได้
ออกแบบสื่อ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ครูรับผิดชอบและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาการเป็นประจ าทุกปีโดยมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ส่งสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาเข้าประกวด
แข่งขัน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและนักเรียนให้ความสนใจเกิดทักษะความรู้
ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sukko (2013) พบว่า 
ครูสามารถออกแบบสื่อที่ทันสมัยได้ น าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประกอบการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นพบว่า ครู เป็นมิตรกับนักเรียน ทั้งนี้
เนื่องมาจากครูรู้จักการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียดในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน
รู้สึกว่าครูเป็นเพื่อน เป็นมิตรที่ดีของนักเรียน สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง นักเรียนกล้าที่จะซักถาม 
กล้าแสดงความคิดเห็น และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ทุกตัวเป็นตัวพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเรียงล าดับ 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปัจจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ปัจจัย
บุคลิกภาพ 3) ปัจจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ 4) ปัจจัยการจัดบรรยากาศในห้องเรียน  
โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยมีประเด็น 
อภิปราย ดังนี ้ 

1) ปัจจัยบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในล าดับที่สอง ทั้งนี้มีผลต่อการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นหน้าที่หลักของครูผู้สอนหากครูผู้สอนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่งกาย
เหมาะสม มีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยน ได้รับการยอมรับนับถือและศรัทธาจากเพื่อนร่วมงาน  
มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน ไม่เคร่งเครียด ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้ดี ควบคุมอารมณ์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งก็จะส่งผลไปยังผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เรียนอย่าง 
มีความสุข สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sawangpop, et al. (2015) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
ของครู ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะการจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่
หลักของครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นครู  
ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพที่มีของตนเอง  

2) ปัจจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) อยู่ในล าดับที่สาม ดังนั้น 
ครูมีการน าหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ฝึกให้
นักเรียนได้รู้จักคิดและท าอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Keawsri, et al. (2015) ที่พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของครู  
มีความสัมพันธ์ทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนการสอนโดยน าหลักการ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ  
ในการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ 

3) ปัจจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุดล าดับแรก รวมทั้งครู
มีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น การใช้
สื่ออินเทอร์เน็ต ยูทูปในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การดัดแปลงสื่อเดิมให้มีความทันสมัย  
การประดิษฐ์สื่อใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
Nilawan (2015) พบว่า ปัจจัยด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ทางบวกและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพราะครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความช านาญ  
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ก้าวทันโลก  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  

4) ส าหรับปัจจัยการจัดบรรยากาศในห้องเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) ในล าดับสุดท้าย 
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ดังนั้นครูมีการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามเนื้อหาสาระ  
ที่ต้องการให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Boonniti (2016)  
ที่พบว่า ปัจจัยด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกและส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษา 
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ เอื้ ออ านวยต่อการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา 
ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ปัจจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ 

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู มากที่สุดล าดับแรก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ  
ส่งเสริม สนับสนุนด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้  
โดยน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน   

2. ปัจจัยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ล าดับที่สอง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมให้ครูผู้สอนได้
ร่วมกันท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ปัจจัยบุคลิกภาพ  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของครู ล าดับที่สาม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี
การแสดงออกทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม  
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติตาม ให้การนับถือเคารพย าเกรงซึ่งส่งผล  
ให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ปัจจัยการจัดบรรยากาศในห้องเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม 
ให้ครูผู้สอนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องเรียนหรือที่อยู่รอบ ๆ ตัว ทั้งสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และครูผู้สอนกับนักเรียนซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ของ
ครูผู้สอนและนักเรียนในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนและเกิดการเรียนรู้
มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรสังเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูประถมศึกษา เช่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านภาระงาน  
ของครู เป็นต้น 
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2. ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการวิจัยแบบผสมวิธีที่มีการผสมผสานการวิจัยแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เข้าด้วยกันมีหลากหลายรูปแบบ ในบทความนี้จะน าเสนอวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี 2 รูปแบบใหญ่ คือ  
1) แบบการวิจัยผสมวิธีขั้นพ้ืนฐาน และ 2) แบบการวิจัยผสมวิธีขั้นสูง ทั้งนี้ในแต่ละแบบการวิจัยผสม
วิธีมีรูปแบบให้ผู้วิจัยเลือกไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละ
งานวิจัย ทั้งหมด 7 แบบแผนย่อย ดังนี้ 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งคุณภาพ
และปริมาณทั้งสองชุดแล้วมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ 2) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย ใช้ วิธี 
เชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยวิธีเชิงคุณภาพแล้วน าผลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลของเชิงปริมาณ  
ในเชิงลึก 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ ส ารวจปัญหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือน ามาสร้างงาน
ในระยะต่อมาที่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 4) แบบแผนเชิงทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจข้อมูล
เชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง หรือ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 5) แบบแผนการศึกษา
กรณี น าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละกรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน 
6) แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป แบบแผนนี้จะมีเกี่ยวข้องกับความ
ยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักรวมข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์  7) แบบแผนการ
ประเมินหลายขั้นตอนเป็นแบบแผนที่ใช้การออกแบบผสมวิธีที่หลากหลาย และใช้ระยะเวลายาวนาน 
แบบแผนย่อย 1-3 เป็นแบบการวิจัยผสมวิธีหลักที่น าไปใช้ประยุกต์ในแบบแผนย่อย 4-7 ซึ่งเป็นแบบ
การวิจัยผสมวิธีขั้นสูง ซึ่งน าแบบแผนย่อยผสมวิธีขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ในแบบการวิจัยผสมวิธี  
ขั้นสูง แบบการวิจัยมีหลากหลายแบบให้นักวิจัยเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
ทั้งนี้แบบแผนของการวิจัยผสมวิธีนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   
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ค าส าคัญ 
 การวิจัยแบบผสมวิธี  แบบผสมวิธีหลัก  แบบผสมวิธีขั้นสูง 
 

ABSTRACT 
The current mixed methods research combined both quantitative and 

qualitative approaches together in different types. This paper proposed two principle 
types consisting of basic mixed methods research and advance mixed methods 
research. Each of these two types involving 7 different models which could be applied 
to various research objectives as follows: 1. A convergent Design Model: The quantitative 
and qualitative data were collected and analyzed to compare the result, 2. An 
Explanatory Sequential Design model: the quantitative approaches was conducted 
followed by the quantitative approaches and its result were utilize to explain the 
quantitative approaches deeply, 3 .  An Exploratory Sequential Design Model: begin with 
studying the state of the problems using quantitative approaches and utilize its result 
to design the quantitative research later, 4. Experimental Design or Intervention Design 
Model: the qualitative data were Studied and collected during, before or after the 
experiment, 5. Case study Design Model: the two set of the data were conceptualized 
together in each case and compare the results of each case, 6. Social Justice or 
Transformative Design Model: this model concerned mainly with the social justice and 
it was conducted by collecting the data of human living, 7. Multistage Evaluation 
Model: this mixed method s model using the diversified design and long term period. 
The model 1 - model 3 are core type of mixed methods research and model 4- model 
7 are advance type of methods research These core mixed methods research could 
be applied for conducting the advance mixed methods research, of which could be 
selected coping with the research objectives. These designs of mixed method research 
can applied to both social sciences and research.  
 
Keywords 
 Mixed Methods Research, Core Mixed Methods, Advanced Mixed Methods 
 
บทน า 

การวิจัยมีวิวัฒนาการมายาวนาน ประมาณ 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชโดยมีแนวคิดที่ต่างกัน
โดยมีปรัชญาเป็นรากฐาน มีการแบ่งความคิดเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเชิงปริมาณ และกลุ่มเชิงคุณภาพ  
มีการให้เหตุผลที่แตกต่างกัน และมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ทั้งสองแนวคิดน าเสนอวิธีการของตนว่า
ดีกว่าอีกวิธีการหนึ่ง ไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่าวิธีการใดมีความเหมาะสมมากกว่ากัน จวบจนมาถึงยุค
ในปัจจุบันคือ ตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 21 มีการเพ่ิมตัวของงานวิจัยที่ไม่ผูกติดกับระเบียบวิธี วิธีใดวิธีหนึ่ง 
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ใช้วิธีการทั้งสองวิธีเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นที่มาของ 
วิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่นิยมในปัจจุบัน  

ที่ผ่านมามีการใช้ค าภาษาไทยที่หลากหลายส าหรับงานวิจัย Mixed Method ทั้งการวิจัย
ผสมผสาน การวิจัยผสานวิธี การวิจัยพหุวิธี การวิจัยพหุกลยุทธ์ การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ และการวิจัยผสมวิธี  ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า “การวิจัยผสมวิธี” เนื่องจากสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนที่สุดในการน าเอาวิธีเชิงคุณภาพกับวิธีเชิงปริมาณมาใช้ผสมกันในงานวิจัย  

บทความนี้เขียนขึ้นเพ่ืออธิบายหลักการส าคัญของการวิจัยแบบผสมวิธี  วิวัฒนาการของการ
วิจัยแบบผสมวิธี แบบแผนผสมวิธี โดยน าเสนอแบบแผนผสมวิธีทั้งแบบหลักและแบบซับซ้อนที่ได้
ศึกษาแนวทางมาจาก Creswell และคณะ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในการวิจัยแบบผสมผสานเป็นหลัก 
รวมถึงธรรมชาติของวิธีวิจัยแบบผสมวิธีไปจนถึงเทคนิค ข้อควรระวังในการเลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี 
ผู้เขียนได้ท าการสรุปรูปแบบของวิธีวิจัยแบบผสมวิธีไว้เพ่ือให้นักวิจัยเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละงาน (Creswell 2015; Creswell & Plano Clark, 2018; Klangphaol, 
2018) โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 
หลักการส าคัญของการวิจัยแบบผสมวิธี  
 จุดเริ่มต้นของการวิจัยผสมวิธี คือ การจ าแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล หรือตีความข้อมูล 
เช่นการตรวจสอบสามเส้า การเติมเต็มข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือวัด การหามุมมองใหม่ ๆ และขยาย
ความข้อมูล วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีเป็นประเภทของการวิจัยที่ผู้วิจัยผสมผสานองค์ประกอบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ืออธิบายความกว้างและความลึกและยืนยันผลการวิจัย ชื่อทาง
ภาษาอังกฤษ คือ Mixed Methods Research (“Mixed Methods” or “MM”) เป็นพี่น้องของการ
วิจัยแบบหลายวิธี (“Methodenkombination ภาษาเยอรมัน”) ซึ่งมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพหลายวิธี
หรือการผสมผสานเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้น าผลมารวมกัน (Schoonenboom & Johnson, 2017)  
 หลักการของวิธีการผสมวิธี (Mixed Method)  ให้พิจารณา 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้  ระเบียบวิธี
วิจัย วิธี (Method) ที่แตกต่างกัน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความ 
หลักปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ และเครื่องมือที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย ซึ่งหัวใจหลักของ
วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี คือ การรวบรวมข้อมูลที่ต้องน ามาตีความหรือวิเคราะห์ร่วมกัน สิ่งที่ต้องระวัง
ในการใช้วิธีการผสมวิธี ต้องน าข้อมูลทั้งสองชุดข้อมูลมารวมกันเพ่ือจะน าไปสู่การศึกษางานวิจัย ไม่ใช่
แยกกันแปลผลคนละวิธี การผสมวิธีไม่ใช่แค่การเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพไปยังงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Creswell, 2015; Tashakkaori & Teddlie, 2010) ทั้งนี้วิธี (Method) แยกเป็น 3 ส่วน คือ 1) วิจัย 
(Research) ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง 
2) วิธีการเข้าถึง (Approach) ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัยผสมวิธีต่าง ๆ Convergence-Parallel, 
Embedded, Explanatory-Sequential, Exploratory-Sequential  3) การออกแบบ (Design) 
เช่น Participant-Selection, Theory-Development, Instrument-Development, Multilevel, 
Embedded-Experimental เป็นต้น ในวิธี (Method) ที่แยกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนน ามาผสมวิธีกัน
ได้ สิ่งนี้เป็นหลักการของการวิจัยผสมวิธี (Edmonds & Kennedy, 2013) 
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วิวัฒนาการของการวิจัยแบบผสมวิธี  
 (Creswell & Clark, 2018) ได้พัฒนาและปรับปรุงแบบแผนของการวิจัยแบบผสมวิธี
ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 เพ่ือให้นักวิจัยสามารถน าไปใช้ได้จริง มีแบบแผนใหม่  ๆ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับปัญหาการวิจัยทุกรูปแบบ แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 วิวัฒนาการของแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 
 

Creswell, 
Plano Clark, 
Gutmann & 

Hanson (2003) 

Creswell & 
Plano Clark 

(2007) 

Tashakkori & 
Teddlie 
(2010) 
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(2011) 
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(2015) 
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(2018) 
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explanatory 

Explanatory 
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Parallel 
mixed 
 

Explanatory 
sequential 
design   

Explanatory 
sequential 
design   
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sequential 
design   

Sequential 
exploratory 

Exploratory 
design   

Sequential 
mixed 
 

Exploratory 
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design   

Exploratory 
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design   
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Concurrent 
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Triangulation 
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Conversion 
mixed 
 

Convergent 
parallel 
design  

Convergent 
design 

Convergent 
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Concurrent 
nested  

Embedded 
design  

Multilevel 
mixed 
 

Embedded 
design 

Intervention 
design  

Experimental 
design  

Sequential 
transformative 
Concurrent 
transformative 

 Fully 
integrated 
mixed  

Transformative 
design 
 

Social justice 
design 

Participatory-
Social justice 
design 

   Multiphase 
design  

Multistage 
evaluation 
design  

evaluation 
design/ 
program 
evaluation 
design 

     Case study 
designs   

ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า วิวัฒนาการของแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง 
ปัจจุบัน ค.ศ. 2018 มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ จ านวนแบบแผนมีจ านวนให้ผู้วิจัยเลือกใช้
มากขึ้น และจะมี 2 แบบแผนการวิจัยที่ ไม่ เปลี่ยนชื่อ คือ Exploratory (การส ารวจ)  และ 
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Explanatory (การอธิบาย) ซึ่งเป็นค าที่สื่อความหมายชัดเจนในการออกแบบแผนวิจัย จะมีการ
เปลี่ยนชื่อบางแบบแผนที่ยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน และมีการเพ่ิมเติมแบบแผนบางแบบแผนให้
เหมาะกับยุคสมัย  Tashakkori & Teddlie (2010)  จะมีการออกแบบที่ ยึดหลัก 2 วิ ธี  คื อ  
การออกแบบที่ท าไปพร้อมกัน (parallel) และการออกแบบที่ท าต่อกันตามล าดับ (sequential)  
ส่วน Creswell และคณะ ในช่วงแรกจะมีการก าหนดสัญลักษณ์ในการออกแบบไว้หลายอย่างและ 
มีการให้ความส าคัญกับวิธีใดวิธีหนึ่งในแต่ละแบบแต่หลังจากปี ค.ศ. 2015 ได้มีการปรับวิธีการ
ออกแบบเพ่ือให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจโดยใช้รูปภาพสื่อความหมายและลดทอนสัญลักษณ์บางตัว
ออกไปโดยเน้นในการน าข้อมูลมาสรุปผล        
 ก่อนอ่ืนผู้เขียนจะขอเกริ่นน าเพ่ือท าความเข้าใจถึงลักษณะพ้ืนฐานของการวิจัยแบบผสมวิธี 
จนถึงขั้นตอนการท าวิจัยแบบผสมวิธี และจะอธิบายถึงแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีอย่างละเอียด
ทั้งหมด พร้อมตัวอย่างงานวิจัย โดยแบบการวิจัยแบบผสมวิธีมีทั้งหมด 7 แบบ มี 3 แบบแรกเป็นวิธี
หลักซึ่งเป็นแบบผสมวิธีพ้ืนฐาน ส่วนอีก 4 แบบหลังเป็นแบบผสมวิธีขั้นสูงที่น า 3 แบบพ้ืนฐานเป็น
หลักในการออกแบบการวิจัย ซึ่งในแต่ละแบบจะมีการรวมข้อมูลที่ไม่เหมือนกันโดยสรุปดังนี้  
(Creswell, 2015; Creswell & Plano Clark, 2018; Klangphahol, 2018) รายละเอียดมีดังนี้   
 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน (A Convergent Design) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองชุดพร้อมกันหรือเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มีล าดับว่าวิธีการ
ใดเก็บก่อนเก็บหลัง และผสานผลของการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลทั้งสองชุดเพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ 
กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณกับอีกชุด
หนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 2)  แบบแผนแบบขั้ นตอนเชิ งอธิบาย (An Explanatory Sequential Design)  ใช้ วิ ธี 
เชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยวิธีเชิงคุณภาพแล้วน าผลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลของเชิงปริมาณ  
ในเชิงลึก เป็นวิธีที่ง่ายในการออกแบบ 
 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (An Exploratory Sequential Design) ขั้นตอนแรก 
คือ การส ารวจปัญหาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหา เพราะบางปัญหาผู้วิจัย
อาจจะยังไม่ทราบ ประชากรที่ต้องการศึกษายากที่จะเข้าถึง และหลังจากที่ส า รวจสิ่งที่จ าเป็นของ
ปัญหาแล้วนักวิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือสร้างงานในระยะที่สองที่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  
ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องมือการวัดตัวแปรเพ่ือน ามาพัฒนาการทดลอง หรือ การออกแบบ
ต่าง ๆ ในการวิจัย และในระยะที่สามเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ การทดลอง หรือ ตัวแปร  
จะถูกน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   
 4) แบบแผนเชิงทดลอง (Experimental Design or Intervention Design) โดยนักวิจัยจะใช้แบบ 
Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรื อ  Exploratory Sequential Design 
ภายในของกรอบวิจัยแบบแผนเชิงทดลองผสมวิธีที่มีแบบแผนที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นการออกแบบที่ง่าย  
ในการที่นักวิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพในระหว่างการทดลอง หรือ 
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะถูกน าไปใช้ในการทดลอง 
 5) แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) เป็นแบบแผนที่น าแบบแผนผสมวิธีหลัก 
(Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ Exploratory Sequential Design) มา
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ใช้ในกรอบการวิจัยของการศึกษารายกรณีแบบเดี่ยว หรือ การศึกษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและน าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละ
กรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน    
 6) แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ  แบบแผนแบบปฏิรูป (Social Justice or 
Transformative Designs) หรือ แบบแผนการมีส่วนร่วม-ความยุติธรรมทางสังคม (Participatory-
Social Designs) แบบแผนนี้จะมีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักและ
แวดล้อมด้วยแบบแผนพ้ืนฐาน  Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ 
Exploratory Sequential Design แต่จะมีจุดเน้นที่ความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมปัจจุบัน เช่น 
งานวิจัยเกี่ยวกับการสิทธิสตรีทางสังคม และการผสานหรือรวมข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์  
 7) แบบแผนการประเมินหลายขั้นตอน (Multistage Evaluation Design) หรือ แบบ
แผนการประเมิน (Evaluation Design) หรือแบบแผนการประเมินโปรแกรม (Program Evaluation 
Design) เป็นแบบแผนที่เหมาะส าหรับการศึกษาที่ยาวนานหรือโครงการที่มีหลายขั้นตอน ใช้การเสาะ
แสวงหาที่ยาวนานจึงต้องใช้การออกแบบผสมวิธีที่หลากหลาย และมีการแยกการศึกษาท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบผสมวิธีพ้ืนฐาน Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ 
Exploratory Sequential Design ขั้นแรกของการออกแบบอันนี้ใช้กับการประเมินโครงการ โปรแกรม 
หรือประเมินเครื่องมือ ขั้นตอนมีหลายระยะในการวิจัย ตั้งแต่กรอบการวิจัย ทั้งนี้ทางการศึกษาจะ
เกี่ยวข้องการประเมินโปรแกรม การประเมินความต้องการ การทดสอบโปรแกรม การติดตาม
โปรแกรม ในกรณีนี้การรวมข้อมูลจะอยู่ในขั้นแรกไปจนขั้นตอนสุดท้าย 
 
แบบแผนผสมวิธีหลัก (Core Mixed Method)  
 1. แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) Creswell (2015) and Creswell & 
Plano Clark (2018) กล่าวถึง แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) ว่าเป็น การรวม
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพของปัญหาทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลทั้งสองรูปแบบให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีแตกต่างกัน การรวมกันจะ
สนับสนุนให้เห็นปัญหาจากหลายมุมมอง ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณจะให้แนวโน้มและความสัมพันธ์
ทั่วไปซึ่งมักเป็นสิ่งจ าเป็น ในขณะที่ผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพจะให้มุมมองส่วนบุคคลในเชิงลึก ทั้งสอง
วิธีการให้ผลที่เป็นประโยชน์ การรวมกันนี้ไม่เพียงแต่ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้น แต่ยังให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์
มากขึ้นกว่าฐานข้อมูลที่มีเพียงอย่างเดียว 
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบคู่ขนานมี ดังนี้ 
 1) ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากวัตถุประสงค์การวิจัยและออกแบบ
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยท าการแยกกันในแต่ละวิธี 
 2)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์เชิงคุณภาพตามบริบทของงานวิจัย 
 3) น าข้อมูลทั้งสองที่ได้จากทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมผล (Merge) หลังจากที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแยกกัน ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การตีความหรือ
ข้อสรุปที่ดึงมาจากฐานข้อมูลทั้งสอง แล้วน าอาผลมาการอภิปรายร่วมกัน การเปรียบเทียบผลลัพธ์
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จากฐานข้อมูลทั้งสองโดยการแสดงการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการแปลงข้อมูล 
เพ่ือแปลงฐานข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งให้เป็นรูปแบบอ่ืนที่สามารถเปรียบเทียบได้ง่าย ตัวอย่างเช่น จ านวน
อาจจะท าจากจ านวนครั้งที่รูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และ 
ค่าตัวเลขเหล่านี้สามารถแสดงตัวแปรใหม่ที่ป้อนลงในฐานข้อมูลเชิงปริมาณ และอีกวิธี คือ พัฒนาการ
แสดงผลร่วมทีจ่ัดเรียงผลลัพธ์เชิงปริมาณในรูปแบบตารางหรือกราฟ 
 4) แปลผลที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลทั้งสองท่ีได้จากทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมผล 
(Merge) หลังจากที่มีการรวมผลลัพธ์แล้ว ให้ตรวจสอบว่าขอบเขตอะไรของผลเชิงปริมาณที่ได้รับ 
การยืนยันโดยผลเชิงคุณภาพ (หรือกลับกัน) ถ้าแตกต่างกัน ให้อธิบายว่าเหตุใดความแตกต่างเหล่านี้ 
จึงเกิดขึ้น 
 แบบแผนแบบคู่ขนานเป็นแบบแผนที่นิยมมากที่สุดที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจาก
สามารถเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ในระยะเดียวกัน สามารถเปรียบข้อมูลทั้งสอง
อย่างได้โดยตรง เช่น ข้อคิดเห็นเชิงคุณภาพกับผลจากการรายงานแนวโน้มทางสถิติ ซึ่งมีนักวิจัย
บางส่วนยังสับสนในการใช้แบบแผนนี้ว่าจะเก็บข้อมูลได้พร้อมกันอย่างไร ส่วนที่ท้าทายของแบบแผน
นี้คือ นักวิจัยจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการรวมผลข้อมูลทั้งสองว่าท าอย่างไร ซึ่งข้อมูลหนึ่งเป็นตัวเลขและ
อีกข้อมูลหนึ่งเป็นข้อความ และที่ส าคัญต้องให้ความส าคัญของข้อมูลเท่า ๆ กัน การออกแบบการวิจัย
แบบคู่ขนานแสดงดังภาพที่ 1 ผู้อ่านสามารถศึกษาแนวทางในการท าวิจัยของแบบแผนแบบคู่ขนานได้
จาก Lottero-Perdue & Parry (2017) ที่ศึกษาเรื่องการสะท้อนผลที่ออกแบบผิดพลาดของครู
ประถมศึกษาและการใช้ค าที่ผิดพลาดหลังจากการสอนวิศวกรรมส าหรับประถมศึกษาเป็นเวลาสองปี  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
สิบชุด โดยใช้การออกแบบผสมวิธีแบบคู่ขนาน ผู้วิจัยแยกค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์เชิงวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ชัดเจน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครื่องมือเชิงคุณภาพที่ส าคัญคือ วีดีโอ
ที่บันทึกการสัมภาษณ์และการส ารวจ สามารถขยายความในเชิงลึกได้ดีมาก สามารถมาผสมผสานกับ
ข้อมูลที่ได้จากเชิงปริมาณและได้เห็นการสะท้อนเชิงลึกจากคุณครูท าให้คุณครูสามารถน าผลงานวิจัย
ไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบแผนแบบคู่ขนาน (The Convergent Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงปริมาณ 

 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงคุณภาพ 

 

   รวมผลและ       
  เปรียบเทียบ 

สรุปผลการวิจัย 
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 2. แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) Creswell (2015) 
and Creswell & Plano Clark (2018) ได้อธิบายว่า แบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory  
Sequential Design) คือ แบบแผนที่เริ่มต้นศึกษาปัญหาโดยเริ่มจากวิธีการเชิงปริมาณ แล้วจึง
ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ การด าเนินการของวิธีเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่จะอธิบายผลการวิจัยที่
ได้จากเชิงปริมาณ เช่น ผลการวิจัยของเชิงปริมาณท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ช่วงของความเชื่อมั่น วิธีการ
เชิงคุณภาพจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนผลการวิจัยของวิธีการเชิงปริมาณ การออกแบบนี้จึงใช้ชื่อว่าแบบ
แผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย กล่าวว่าแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีการใช้วิธีการเชิงคุณภาพหรือปริมาณ
ที่ขึ้นก่อนแต่ในปัจจุบันแบบแผนนี้จะใช้เชิงปริมาณในระยะที่ 1 ก่อน และน าผลที่ได้จากเชิงคุณภาพ
มาอธิบายเชิงลึกในระยะท่ี 2  
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย มี ดังนี้ 
 1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรกด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้สถิต
เชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง หรือค่าขนาดอิทธิพล เพ่ือตอบค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ  
 2. ตรวจสอบผลของการวิเคราะห์วิธีการเชิงปริมาณที่จากขั้นตอนแรก และก าหนด 
กลุ่มตัวอย่างและขอบข่ายการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากที่จะส ารวจต่อไปในระยะที่ 2 ซึ่ง
ค าถามวิจัยจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลการวิจัยที่ได้ในระยะที่ 1  
 3. ออกแบบและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ในระยะท่ี 2 
นี้จะช่วยอธิบายผลของวิธีการเชิงปริมาณและเพ่ือตอบค าถามการวิจัยแบบผสมวิธี  
 4. สรุปผลการวิจัยและเชื่อมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี้  สรุป
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
อภิปรายถึงผลที่ได้จากวิธีการเชิงคุณภาพท่ีไปอธิบายผลของข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างไร  
 จุดแข็งของแบบแผนนี้ คือ 2 ระยะที่ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
และง่ายในการการออกแบบ แบบแผนนี้เป็นที่นิยมของนักวิจัยและนักศึกษาที่ท าวิจัยเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา  และเป็นที่นิยมของนักวิจัยที่เชี่ยวชาญวิธีเชิงปริมาณเนื่องจากการศึกษาในระยะเริ่มต้นนี้
ใช้วิธีเชิงปริมาณในระยะแรก แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบายดังแผนภาพที่ 2 และผู้อ่านสามารถ
ศึกษาแนวทางการวิจัยของแบบแผนนี้ได้จากงานวิจัยของ Watson et al. (2017) ที่ศึกษาเรื่อง
ลักษณะของผู้เรียนที่มีเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ MOOC ที่ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธีแบบ
แผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบายจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการตรวจสอบลักษณะของผู้เรียนใน MOOC 
ที่เน้นการเรียนรู้เจตคติทางวิทยาศาสตร์แห่งความสุขบนพ้ืนฐานของการประเมิน การออกแบบวิธีการ
ผสมแบบขั้นตอนเชิงอธิบายถูกน ามาใช้ในการส ารวจการเรียนรู้เจตคติในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท า
การส ารวจเชิงปริมาณและน าผลที่ได้มาท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วม 12 คน ท าให้สามารถแยก
ลักษณะกลุ่มผู้เรียนได้เป็นสองกลุ่มและทราบความต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รูปแบบ MOOC   
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  ระยะที่ 1                                                                 ระยะที่ 2 

 
ภาพที่ 2  แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 3. แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) Creswell (2015) 
and Creswell & Plano Clark (2018) ได้อธิบายว่า เป็นแบบแผนที่มีการเริ่มต้นจากการส ารวจโดย
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากนั้นน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนา
เป็นเครื่องมือวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยหรือสิ่งทดลองเพ่ือน าไปใช้ในการทดลองและตามด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นแบบแผนนี้จึงมี 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสร้างเครื่องมือหรือสิ่งทดลอง และระยะที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
ศึกษาผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 3  แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 ขั้นตอนของแบบแผนการวิจัยแบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ มี ดังนี้ 
 1. ออกแบบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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 2. ใช้วิธีการ ออกแบบทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดเครื่องมือเชิงปริมาณโดยขึ้นจาก
ผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงปริมาณใหม่นี้ช่วยปรับปรุงสิ่งที่
มีอยู่แล้ว (เครื่องมือที่มีอยู่) เพราะผลเกิดจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ออกแบบและด าเนินการวิธีการเชิงปริมาณ โดยก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นการสร้างเครื่องมือจะถูกทดสอบ
เพ่ือหาความตรงและความเชื่อมั่น  
 4. สรุปผลการวิจัยและเชื่อมโยงผลการวิจัยของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ดังนี้ สรุป
ผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยและตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ และ 
อภิปรายถึงผลที่ขยายความ และวิธีการของผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากวิธีการเชิงคุณภาพที่ไป
อธิบายผลของข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างไร อภิปรายเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการของผลสรุปที่ได้จาก
เชิงปริมาณหรือทดสอบผลที่ได้จากเชิงคุณภาพ 
 ข้อดีของแบบแผนการวิจัยนี้ คือ แยกวิธีการชัดเจนในแต่ละระยะ และถึงแม้ว่าแบบแผนนี้จะ
เน้นที่ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักแต่ได้น าองค์ประกอบที่ส าคัญมาสร้างเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่
ไม่ได้เกิดจากความล าเอียงจากวิธีใดวิธีหนึ่ง แบบแผนนี้ยังท าให้นักวิจัยสามารถสร้างเครื่องมือวิจัย  
ตัวแปร กิจกรรม เครื่องมือทางดิจิทอล ได้อย่างหลากหลาย  

ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนการวิจัยขั้นตอนเชิงส ารวจเพ่ิมเติมได้จากงานวิจัยของ Kaya & 
Elster (2019) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพของครู โดยใช้เนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในขั้นตอนแรกของการศึกษาใช้วิธีการของเดลฟายวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพถึง 3 รอบ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 45 ท่านส่วนอีก 2 ระยะใช้วิธีการเชิงปริมาณโดยท า
การพัฒนารูปแบบการสอน STEM PCK ตามแนวคิดที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เห็นได้ชัดว่างานวิจัยนี้เน้นวิธีการเชิงคุณภาพมากที่ได้จากเทคนิคเดลฟาย 
และมาท าการเก็บข้อมูลต่อในลักษณะเชิงปริมาณท าให้ได้รูปแบบการสอนแบบ STEM PCK  และอีก
ตัวอย่างงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือเป็นงานวิจัยของ Márquez & Delgado (2017) ได้ศึกษาเรื่อง 
การออกแบบขั้นตอนเชิงส ารวจในการวัดความตรงของอารมณ์ทางศีลธรรม เป็นงานวิจัยที่ มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือโดยตรง ชื่อเรื่องมีความชัดเจนในการแสดงถึงแบบแผนของ  
การวิจัยแบบผสมวิธี และในการใช้เทคนิคเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์
เนื้อหาโดยใช้ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของอารมณ์ทางศีลธรรม และท าการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยใช้โมเดล RM ขั้นสูง ท าให้การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งใน 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ทั้งนี้ Crewell & Plano Clark (2018) ได้สรุปกระบวนการการออกแบบของแบบแผนผสม
วิธีแบบหลักไว้โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การใช้ปรัชญาการวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎี วัตถุประสงค์ 
ในออกแบบการวิจัย ชื่อเรื่องในการศึกษา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ค าถามการวิจัย กลุ่มตัวอย่างการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การบูรณาการในการวิเคราะห์ ความตรง การเขียนรายงาน และ มุมมองของ
การศึกษา แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการของการออกแบบแบบแผนผสมวิธีหลัก (Core Mixed Methods Design)    
 

กระบวนการ 
การออกแบบ 

Convergent Design Explanatory Sequential 
Design 

Exploratory 
Sequential Design 

การใช้สมมติฐาน
ทางปรัชญา 

ใช้ปรัชญาที่ครอบคลมุ
กระบวนทัศน์ หรือ กรอบ
แนวคิดแบบแปลงรูป 
(transformative)  

ใช้ปรัชญาที่หลากหลายเริ่มจาก
ปรัชญายุคหลังปฏิฐานนิยมใน
ระยะแรกและตามด้วย 
คอนสตรัคติวิสในระยะทีส่อง 
หรือใช้กรอบแนวคิดแบบแปลง
รูป (Transformative) 

ใช้ปรัชญาที่หลากหลายเริ่ม
จากปรัชญาคอนสตรคัติวิส 
ในระยะแรกและตาม
ด้วยปรัญชาหลังปฏิฐาน
นิยมในระยะที่สอง หรือใช้
กรอบแนวคิดแบบแปลง
รูป (Transformative) 

การวางทฤษฎี
หรือกรอบ
แนวคิด 

ใช้ทั้งทฤษฎีของเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
เป็นหลัก   

ใช้ทฤษฎีโดยทั่วไปเพื่อแจ้งให้
ทราบถึงตัวแปรในวิธีทาง
ปริมาณที่เป็นหลักหรือใน
ต าแหน่งท่ีเชิงคุณภาพเป็นหลัก 

ใช้ทฤษฎีโดยทั่วไปเพื่อ
แจ้งในต าแหน่งท่ีเชิง
คุณภาพเป็นหลัก หรือให้
ทราบถึงตัวแปรเมื่อใช้วิธี
ทางปริมาณเป็นหลัก  

เป้าหมายของ
การออกแบบ 

เพื่อพัฒนาและยืนยัน
ข้อสรุปที่สมบูรณ์จากการ
เปรียบเทยีบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ 
 

เพื่อพัฒนาการอธิบายท่ีแกร่งข้ึน
ของผลที่เกิดจากข้อมลูเชิง
ปริมาณโดยน าข้อมูลเชิง
คุณภาพมายืนยัน  

เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
โดยส ารวจจากข้อมูลเชิง
คุณภาพเพื่อไปออกแบบ
โครงการที่อยูร่ะยะของวิธี
เชิงปริมาณ  

ช่ือเรื่องที่ใช้ใน
การศึกษา  

พัฒนาช่ือท่ีเป็นกลาง ๆ 
ในทิศทางเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

พัฒนาช่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
อธิบายผลลัพธ์เชิงคุณภาพด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

พัฒนาช่ือท่ีแสดงให้เห็นถึง
การส ารวจหัวข้อที่สรา้ง
ขึ้นจากการประเมินจาก
วิธีการเชิงปริมาณ  

วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา  

มีทั้งการส ารวจ และการ
อธิบาย  

การอธิบายผลลัพธ์เชิงคณุภาพ
ด้วยข้อมูลเชิงปรมิาณ 

ส ารวจจากข้อมูล 
เชิงคุณภาพเพื่อไปวดัหรือ
ประเมินในเชิงปริมาณ  

ตัวอย่างและการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน
จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้  

ตัวอย่างของวิธีเชิงคุณภาพเป็น
กลุ่มที่อยู่ในตัวอย่างของวิธี 
เชิงปริมาณมีการติดตาม
ตัวอย่างโดยขึ้นอยู่กับ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ขนาดตัวอย่างของวิธี 
เชิงคุณภาพเล็กกว่า 
เชิงปริมาณ ตัวอยา่งของ
วิธีเชิงคุณภาพควร
แตกต่างจากตัวอย่างของ
วิธีปริมาณ 

การบูรณาการ
ของการออกแบบ
วิธีผสมวิธี  

บูรณาการผลการวจิัยของ
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยเปรียบเทียบ
แบบเทียบเคียงกัน (Side 
by Side)  

บูรณาการข้อมูลโดยใช้ผลของ
เชิงปริมาณเพื่อไปเติมเต็มหรือ
เชื่อมต่อในระยะเชิงคุณภาพ
แล้วจึงแปลผล 
บูรณาการผลร่วมกัน (Joint 
Displays) 

บูรณาการข้อมูลโดยใช้ผล
ของเชิงคุณภาพเพื่อไปเติม
เต็มหรือเชื่อมต่อในระยะ
เชิงคปริมาณแล้วจึงแปล
ผล 
บูรณาการผลร่วมกัน 
(Joint Displays) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
การออกแบบ 

Convergent Design Explanatory Sequential 
Design 

Exploratory 
Sequential Design 

ความตรง/
ประเด็นวิธีวิทยา
ของการออกแบบ
การวิเคราะห์แบบ
ผสมวิธี  

ค้นหาความตรงของผล 
เชิงคุณภาพจาก 
เชิงปริมาณเพื่อน ามา
ยืนยันผลการวิจัย  

ค้นหาความตรงของผล 
เชิงปริมาณเพื่อมาสร้างค าถาม
และผูเ้กี่ยวข้องในวิธีเชิงคุณภาพ
เพื่อเช่ือมต่อท้ัง 2 วิธี และน ามา
ยืนยันผลการวิจัย  

ค้นหาผลของเชิงคุณภาพ
ในการสร้าง/พัฒนาอย่าง
เข้มงวดของวิธีทางปริมาณ
เพื่อเช่ือมต่อท้ัง 2 วิธีและ
น ามายืนยันผลการวิจัย 

การเขียนรายงาน
การวิจัย  

รายงานผลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแยกกัน 
หรือ แยกเป็นแตล่ะหัวข้อ
ย่อยแล้วเปรียบเทียบผลที่
ได้จากทั้ง 2 วิธี  

รายงานผลเชิงปริมาณแล้วตาม
ด้วยผลที่เกิดจากวิธีแบบผสมวิธี
และตามด้วยผลเชิงคุณภาพ  

รายงานผลเชิงคุณภาพ
แล้วตามด้วยผลที่เกิดจาก
วิธีแบบผสมวิธีและตาม
ด้วยผลเชิงปริมาณ  

มุมมองของ
การศึกษา  

การพัฒนาการ
เปรียบเทยีบผลของการวัด
ที่เกิดจากมุมมองของแต่
ละบุคคล หรือ 2 วิธี  

การพัฒนาวิธีการเชิงคุณภาพ
ที่มาช่วยอธิบายผลของเชิง
ปริมาณ  

การพัฒนาข้อมูลเชิงลึกท่ี
ผ่านการส ารวจมุมมอง
ส่วนบุคคลทีไ่ด้จากวิธีการ
เชิงปริมาณในภายหลัง 

ที่มา: Crewell & Plano Clark (2018) 
 
แบบแผนผสมวิธีขั้นสูง  (Advance Mixed Method)  
 1. แบบแผนเชิงทดลอง (Experimental-Intervention Design) Creswell (2015) and 
Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่าแบบแผนนี้ เป็นการศึกษาปัญหาวิจัยโดยท าการทดลอง 
(Experiment or Intervention) ที่เพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพแทรกลงไปด้วย โดยสามารถเพ่ิมในช่วงก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลอง หรือหลังจากการการทดลองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
ทดลอง ซึ่งเดิมแบบแผนนี้มีการปรับปรุงมาจากแบบแผนรองรับภายใน (Embedded design) ถ้าเพ่ิม
ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนเริ่มการทดลอง จะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory 
Sequential Basic Design) หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างท าการทดลอง เพ่ือดูว่าจะเกิดผล
อย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างเรียกว่าเป็นการทดลองแบบคู่ขนาน (Convergent) เพราะข้อมูลเชิงคุณภาพ
กับข้อมูลเชิงปริมาณมีผลพร้อมกันในการการทดลอง หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพหลังจากท าการ
ทดลอง เพ่ือติดตามผลที่เกิดขึ้นและช่วยอธิบายรายละเอียดที่ตัวเลขเชิงสถิติอธิบายไม่ได้ จะเรียกว่า
เป็นการทดลองแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) ที่ซ้อนอยู่กับแบบ
แทรกแซง (Intervention Design)    
 ล าดับขั้นของการท าการทดลองนี้ คือ 
 1. ตัดสินว่า จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเข้าแทรกแซงในการทดลองหลักอย่างไร หากเพ่ิมก่อน
การทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) หาก
เพ่ิมระหว่างการทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนคู่ขนาน (Convergent) หรือหากเพ่ิมภายหลังการ
ทดลองจะมีลักษณะเป็นแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory)  
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 2. จากนั้นท าการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ท าการทดสอบก่อน และหลัง 
เก็บข้อมูล แล้ววัดว่า ตัวแปรต้น (Treatment) เกิดผลอย่างไร 
 3. วิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ พิจารณาว่าการค้นพบเชิงคุณภาพช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทดล
องอย่างไร ผลเชิงคุณภาพท าให้การทดลองท าให้เกิดผลการทดลองในด้านใด ในการทดลองประเภทนี้ 
ผู้วิจัยต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทดลองหลัก อีกทั้งยังต้องตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ล าดับขั้นใด หรือต้องเก็บมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ 
 สิ่งที่พึงระวังคือ หากเพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างการทดลอง นักวิจัยมักใส่ใจติดตามอย่าง
ใกล้ชิดท าให้ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นไม่ส่งผลลัพธ์แบบที่ควรจะเป็น งานวิจัยแบบแผนนี้เป็นที่นิยมใน
การศึกษาในศาสตร์สุขภาพเชิงคลินิก ซึ่งกลุ่มควบคุมที่ได้มาแบบสุ่มแบบ Multisite Randomized 
Controlled Trial (RCT)   หรือ เรี ยกว่ า  “Gold Standard” ในงานวิ จั ยที่ ท าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ จะเพ่ิมปัจจัยเชิงคุณภาพหรือข้อมูลของบุคคลเข้าไปเพ่ือท าให้ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ
มากขึ้น ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Van Velzen (2019)  
ที่ศึกษาเรื่องการวิจัยกึ่งทดลองเกี่ยวกับการสอนและปัญหาของการมอบหมายงานของครู  : การวิจัย
ผสมวิธีโดยใช้แบบแผนกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการวิจัยเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบ ห้องทดลองและห้องควบคุม โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ ในระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภพโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 3 วิธี หลังจากนั้นสรุป
ผลการวิจัยที่ได้จากทั้งสองระยะ ผลการวิจัยที่ได้สนับสนุนประสิทธิภาพการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น  
 ทั้งนี้ในการออกแบบโดยใช้แบบแผนการทดลองผสมวิธี (Experimental (Intervention) 
Design) นั้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพไม่จ าเป็นต้องเก็บ ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง หรือ 
หลังการทดลอง ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แบบแผนการทดลองผสมวิธี (Experimental (Intervention) Design) 
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 
 2. แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) เป็นแบบแผนที่น าแบบแผนหลัก 
(Convergent Design, Explanatory Sequential Design หรือ Exploratory Sequential Design) มาใช้
ในกรอบการวิจัยของการศึกษารายกรณีแบบเดี่ยว หรือ การศึกษาพหุกรณี โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและน าข้อมูลทั้งสองอย่างมาสรุปรวมกันในแต่ละ
กรณี และน าข้อสรุปแต่ละกรณีมาเปรียบเทียบกัน แสดงดังภาพที่ 5     

เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณ 

เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ 
(ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง 

หรือ หลังการทดลอง) 

 

สรุปผลการวิจัย 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Designs)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018)  
 
 Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า เจตนาของแบบแผนนี้ คือ การวิเคราะห์ของ
กรณีหรือหลายกรณีผ่านการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยหาค าอธิบายที่เพ่ิมขึ้น และผู้วิจัย
มักระบุกรณีหรือกรณีที่น่าสนใจเมื่อเริ่มต้นการศึกษา นักวิจัยต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายกรณีหรือเปรียบเทียบกรณีที่ดีที่สุด นักวิจัยต้องมีความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ และมีความเข้าใจและเปรียบเทียบความซับซ้อนภายในและ
ระหว่างกรณีโดยใช้ข้อมูลวิธีการแบบผสม สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ 
ที่หลากหลายของสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความเป็นไปได้
ของแต่ละกรณีเพ่ือช่วยให้เข้าใจปัญหาการวิจัย แบบแผนนี้มีขั้นตอนคล้ายกับแบบแผนแบบคู่ขนาน 
(A Convergent Design) ที่แสดงดังในภาพที่ 1 แต่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมของการสร้างไปสู่การระบุและ
ก าหนดค าอธิบายของกรณี (cases) ดังนี้ วางแผนส าหรับระบุกรณี, ระบุเกณฑ์เชิงคุณภาพหรือ/และ
เชิงปริมาณที่ใช้ในการระบุและเลือกกรณีของปัญหาที่จะท าวิจัย, จัดท าข้อสรุปเชิงพรรณนาของแต่ละ
รายกรณีโดยอิงจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเปรียบเทียบผลที่ได้ของแต่ละ
กรณี ดังภาพที่ 5 จุดแข็งของแบบแผนนี้ คือ การพัฒนาในเชิงลึก เข้าใจในทางปฏิบัติและสรุปสิ่งที่
เฉพาะเจาะจงและถ่ายโอนได้ มีประโยชน์ส าหรับการท าความเข้าใจความซับซ้อนของกรณี ผู้อ่าน
สามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Sami et al. (2018) ได้ศึกษาความ
เข้าใจระบบสุขภาพเพ่ือปรับปรุงการดูแลทารกแรกเกิดในระดับชุมชนและระดับโรงงานในกลุ่ม
ประชากรพลัดถิ่นในซูดานใต้: กรณีศึกษาแบบผสมวิธี  ผู้วิจัยบันทึกการด าเนินงานของทารกแรกเกิด
ตั้งแต่มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2018 ในโรงพยาบาลแห่งเดียวโรงพยาบาลหลักสี่แห่งและโครงการ
สุขภาพชุมชนสี่โครงการด าเนินการโดยคณะแพทย์นานาชาติ เรารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การ
สนทนากลุ่มสนทนาระหว่างสุขภาพพนักงานสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้จัดการโครงการและการสังเกต
ความพร้อมด้านสุขภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแทรกแซงในระหว่าง
ระยะเวลาการศึกษา จะเห็นได้ว่านอกจากผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มสถานพยาบาลที่หลากหลายโดยใช้
เงื่อนไขเดียวกันแล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของคุณลักษณะ

เก็บรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เก็บรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เปรียบเทียบแต่ละรายกรณี 

รวมข้อมูล
สรุปผล 

กรณีที่ 1                          กรณีที่ 2                           กรณีที่ 3 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ของผู้เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไว้ส าหรับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นภาวะ
ฉุกเฉิน ผลการวิจัยนี้ท าให้ไปพัฒนาแผนในอนาคต เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030  
การดูแลทารกแรกเกิดควรเป็นล าดับความส าคัญในกิจกรรมสุขภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเร่งระดม
ทุนด้านมนุษยธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริจาคสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ 
 3 .  แบบแผนความยุติ ธ รรมทางสั งคม ( The Participatory-Social Justice Design) 
Creswell (2015)  Klangphahol (2018)  and Creswell & Plano Clark (2018)  กล่ าวถึ ง  การ
ออกแบบความยุติธรรมทางสังคม คือ การศึกษาปัญหาในกรอบความยุติธรรมทางสังคม เป็น
การศึกษาด้วยการใช้วิจัยแบบผสมวิธีในลักษณะหลายมุมมองหลายแนวคิด การออกแบบแบบแผนนี้
แสดงดังภาพที่ 6 งานวิจัยที่ใช้การออกแบบนี้มักจะพบในงานวิจัยที่ศึกษาผ่านมุมมองทางเพศสภาพ 
มุมมองทางเชื้อชาติหรือชาติพันธ์ มุมมองทางสถานะทางสังคม แบบแผนนี้จะเริ่มจากวิธีการ
ผสมผสานหลัก (Convergent, Explanatory Sequential, Exploratory Sequential) แต่ทั้งนี้ผู้ที่
ศึกษาจะต้องศึกษาอยู่ในกรอบความยุติธรรมทางสังคมตลอดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (Participatory social Justice Design)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

 เนื่องจากแบบแผนนี้มีความซับซ้อนผู้เขียนจึงน าขั้นตอนในการท าวิจัยของแบบแผน
นี้มาแสดงดังภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่าแบบแผนนี้เป็นการศึกษาโดยใช้  Explanatory  Sequential เป็น
หลักและเพ่ิมเติมประเด็นทฤษฎีสตรีนิยมในขั้นตอนต่าง ๆ ในการศึกษา โดยเริ่มจากทฤษฎีพ้ืนฐานที่
จะศึกษา เก็บรวมรวบข้อมูลและสรุปรวมผลข้อมูล โดยมีขั้นตอน  Creswell (2015) Klangphahol 
(2018) ดังนี้  
  Research Problem (ปัญหาการวิจัย) มีการน าทฤษฎี Gender Based Theoretical 
Perspective เข้ามาเพ่ิมเติมหรือสนับสนุนปัญหาการวิจัย 
  Survey Data Collection (การส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล) มีการน าทฤษฎี 
Women Studied เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและตรงประเด็น 
  Survey Data Analysis น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
  Quantitative Result Focus on women’s Experiences มี การน าทฤษฎี  Women’s 
Experiences เข้ามาเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผลของข้อมูลเชิงปริมาณ 
  Interviews with Women มีการน าทฤษฎี  Women Studied เข้ามาเพ่ิมเติมเ พ่ือ
สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ 
 

ติดตามผล 
ต่อโดย 

เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ 
 

สรุป
ผลการวิจัย 
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  Qualitative Data Analysis มีการน าทฤษฎี Themes about Mothers เข้ามาเพ่ิมเติม
เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  Interpretation: How Qualitative Finding  Explain  Quantitative  Result  (ผลที่
ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ  น าไปสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปรมิาณ)  ขั้นตอนสุดท้าย  มีการเรียกร้องให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง (Call  for  Action  or  Change) การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ขั้นตอนวิจัยของแบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (The Social Justice Design)  
ที่มา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 
 Creswell & Plano Clark (2018)  กล่าวว่า จุดแข็งของแบบแผนนี้  คือ มุมมองความ
ยุติธรรมทางสังคมช่วยแก้ปัญหาที่ศึกษาได้แบบแผนนี้มีคุณค่าสามารถช่วยเหลือทางสังคม กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส หรือคนที่เสียเปรียบทางสังคม การเรียกร้อง แบบแผนนี้ให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ยุติธรรมทางสังคม การออกแบบนี้เป็นที่นิยมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
สภาพที่ไม่เป็นธรรม ความท้าทายในการออกแบบวิธีการประเภทนี้  ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีมุมมอง
ความยุติธรรมทางสังคม เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย นักวิจัยสามารถช่วยส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงได้เพราะผู้เข้าร่วมและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยในการตัดสินใจในการศึกษา นักวิจัย
สามารถช่วยเพ่ิมพลังให้บุคคลและน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ผู้วิจัยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่
เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือต่อสมาชิกชุมชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ก าหนดนโยบาย และที่
ส าคัญผู้วิจัยมีแนวทางการน าเสนอความคิดเกี่ยวกับมุมมองของการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมทาง
สังคมท่ีจะถูกน ามาตัดสินใจในระดับแนวหน้าของสังคม ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จาก

มุมมองทางทฤษฎี 
เกี่ยวกับเพศ 

ประสบการณ์สตรี เรียกร้องให้ด าเนินการหรือเปลีย่นแปลง 

  สาระส าคัญเกี่ยวกับมารดา สิทธิสตรี  

มุมมองทางเพศ 

ปัญหา 
การวิจัย 

การส ารวจ
และ 

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล   

ผลของข้อมูล 
เชิงปรมิาณ 
มุ่งเน้นไปที่

ประสบการณ์
สตร ี

การส ารวจและ 
การวิเคราะห์

ข้อมูล   
 

สัมภาษณ ์
จากสตรี  

 

วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

ผลที่ได้จากข้อมูล 
เชิงคุณภาพ น าไป
สนับสนุนข้อมูล 

เชิงปรมิาณ 
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ตัวอย่างงานวิจัยของ Brown, Strickland-Munro, Kobryn & Moore (2017) ที่ศึกษาวิธีการผสมวิธี
แบบมีส่วนร่วม GIS :  การประเมินความถูกต้องของวิธีการท าแผนที่โดยวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการ
เชิงปริมาณ งานวิจัยนี้ใช้แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม (The Participatory Social Justice 
Design)  โดยใช้แบบแผน  2 แบบแผนหลัก คือ Exploratory Sequential และ  Convergent 
Parallel ในชั้นตอนการวิจัย เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพ่ือระบุคุณค่าทางทะเลและชายฝั่งใน
ภูมิภาค Kimberley ของออสเตรเลีย มีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือระบุค่าสถานที่
โดยใช้วิธีการท าแผนที่รูปหลายเหลี่ยม จ านวน 167 คน และผู้มีส่วนร่วมทางอินเทอร์เน็ต GIS (PPGIS) 
จ านวน 578 คน ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบวิจัยด้วยวิธีการนี้มีคุณค่าและให้ความส าคัญของพ้ืนที่ที่
น ามาศึกษาได้เป็นอย่างดี  
 4. แบบแผนการประเมินผสมวิธี (Evaluation Design) Creswell (2015) Klangphahol 
(2018) and Creswell & Plano Clark (2018)  กล่าวถึงเป้าหมายของแบบแผนนี้เป็นการประเมิน
โปรแกรมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรือการทดลอง เป็นการด าเนินการหลายระยะหรือหลาย
ขั้นตอน ซึ่งที่เรียกว่า หลายขั้นตอนหรือหลายระยะ (Multistage) เพราะแต่ละองค์ประกอบหรือหลายขั้นตอนที่
ศึกษาสามารถเป็นตัวแทนของการศึกษาชิ้นเดียวได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยรวม โดยในส่วนที่แยก
ประเมินแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละระยะจะใช้วิธีเชิงคุณภาพ หรือ วิธีเชิงปริมาณ หรือ ผสมวิธี ก็ได้แบบแผนนี้ก็
เหมือนกับแบบแผนผสมวิธีขั้นสูงแบบอ่ืน ๆ ที่มีแบบแผนผสมวิธีหลักเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนผสมวิธี 
ขั้นสูง แสดงดังภาพท่ี 8  
 

 
 
ภาพที่ 8  แบบแผนการประเมินโปรแกรม (Program Evaluation Design)  
ที่มา: Adapted from Creswell & Plano Clark (2018) 
 

Creswell & Plano Clark (2018) กล่าวว่า แบบแผนการวิจัยนี้เหมาะส าหรับ นักวิจัยที่
พร้อมจะท าโครงการระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์หลายประการ นักวิจัยต้องที่มีทรัพยากรเพียงพอ  
และเงินทุนเพ่ือด าเนินการศึกษาเป็นเวลาหลายปี นักวิจัยที่สนใจในการประเมินกระบวนการของ
กิจการที่น่าสนใจและประเมินผลลัพธ์ของกิจการนั้นนักวิจัยที่สนใจในการท าความเข้าใจบริบททาง
วัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของสถานที่ที่จะประเมิน นักวิจัยยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท าซ้ าหลายครั้ง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองใช้งานโปรแกรมจุดแข็งของแบบแผนนี้  คือ 
การออกแบบการประเมินผลประกอบด้วยความยืดหยุ่นที่จ าเป็นในการใช้องค์ประกอบการออกแบบ
วิธีการผสมที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือตอบค าถามชุดการวิจัยที่เชื่อมโยงถึงกัน นักวิจัยสามารถเผยแพร่
ผลการวิจัยจากการศึกษาของแต่ละบุคคลและในขณะเดียวกันก็ยังประเมินผลโดยรวมของ
โครงการวิจัย นักวิจัยสามารถใช้การออกแบบนี้เพ่ือให้ก าหนดกรอบการท างานโดยรวมส าหรับ
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การศึกษาซ้ าหลายครั้งในช่วงเวลาหลายปี แบบแผนนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจในการประเมินผลซึ่งให้ผล
ลัพธ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่หลากหลายและให้หลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่มีประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากแบบแผนนี้มีความซับซ้อนผู้เขียนจึงน าเสนอ
ขั้นตอนการวิจัยเพิ่มเติมแสดงดังภาพท่ี 9   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ขั้นตอนวิจัยของแผนการประเมินแบบหลายขั้นตอน (Multistage Evaluation Design) 
ที่มา: Klangphahol (2018) Adapted from Creswell (2015) 
 
 จากภาพที่ 9 เป็นขั้นตอนการวิจัยของแบบแผนการประเมินแบบหลายขั้นตอนผสมวิธี  
(Multistage Evaluation Design) ซึ่งมีข้ันตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ Klangphahol (2018) 
and Creswell & Plano Clark (2018) 1) ระบุความต้องการจ าเป็นของโปรแกรมที่ต้องการจะ
ประเมินและก าหนดสมาชิกในทีมท่ีจะด าเนินการ 2) พิจารณาเลือกแบบแผนหลักผสมวิธี จากตัวอย่าง
ในภาพที่ 9 นี้ ใช้แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) 3) ก าหนดขั้นตอน
การประเมินผล สิ่งที่จ าเป็น คือ กรอบแนวคิดทฤษฎี คุณลักษณะของการวัดและเครื่องมือ  
การทดสอบโปรแกรมและเครื่องมือ การติดตามและการทดสอบการใช้โปรแกรม 4) ก าหนดว่าในแต่
ระยะใช้วิธีการเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ ในการประเมิน และ 5) สร้างวิธีการประเมินและทบทวน
โปรแกรมและเครื่องมือที่จ าเป็นจากการประเมิน 

ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาแบบแผนนี้เพ่ิมเติมได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Hurley, McHugh, 
Browne, Vaughan & Normand (2019) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาโปรโตคอลเพ่ือประเมินการใช้

โปรแกรมติดตามผลและการกลั่นกรอง 
Program Follow-Up and Refinement 
ขั้นตอนเชิงคุณภาพ 
Qualitative Stage 
 สัมภาษณ์ Interviews 
 สังเกต Observations 
 เอกสาร Documents 

 

การพัฒนาเครื่องมือ  
Instrument and 
Measures Development 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
Quantitative Stage 
 การวัดลักษณะเฉพาะ 
 Specify Measures 
 การพัฒนาเครื่องมือ 
Develop  Instruments 

การประเมินความต้องการจ าเป็น  
 Needs Assessment 
 ขั้นตอนเชิงคุณภาพ 
 Qualitative Stage 
 สัมภาษณ์ Interviews 
 สังเกต Observations 
 เอกสาร Documents 

ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎ ี
Theory Conceptualization 
Specific to Setting 
Quantitative Stage 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
 ทบทวนวรรณกรรม

Literature  Review 

การทดสอบโปรแกรมหรือเคร่ืองมือ  
Program Implementation and Test 
ขั้นตอนเชิงปริมาณ 
Quantitative Stage 
 การทดลองExperimental Intervention 
 การทดสอบโปรแกรมท่ีขึ้นอยู่กับการวัดเชิงปริมาณ 
Test Program Based On Quantitative Measures 
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งานและผลกระทบของการก าหนดค่าใหม่ของยาเฉียบพลันในโรงพยาบาลของไอร์แลนด์โดยใช้แบบ
การวิจัยผสมวิธีหลายขั้นตอน ร่วมกับ แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ ( An Exploratory 
Sequential Design) เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินการใช้งานของโปรแกรมรวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม โดยมีขั้นตอนในการท าวิจัยที่ชัดเจน ขั้นแรก ศึกษาทฤษฎี (เชิงคุณภาพ) ขั้นที่สอง ประเมิน
โปรกรม (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ขั้นที่สาม ก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลการก าหนดค่าใหม่ของยา
เฉียบพลันในโรงพยาบาลของไอร์แลนด์ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ขั้นที่สี่ ประเมินโปรแกรม  
(เชิงปริมาณ) และขั้นที่ห้า บูรณาการผลที่ได้จากการก าหนดค่ายาและประเมินโปรแกรม (เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ) และตัวอย่างงานวิจัยของ Simona & et al. (2016) ที่ศึกษามาตรการของศูนย์ดูแล
ครอบครัวในสถาบันความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน : วิธีการศึกษาแบบผสมวิธี วัตถุประสงค์
การวิจัยคือ การประเมินโปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นครอบครัวในช่วงสองปีแรกหลังจาก
ขั้นตอนแรกของการด าเนินงานในกลุ่มพักอาศัยระยะสั้นของสถาบันยุติธรรมเด็กและเยาวชนสองแห่ง
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มด้วยการศึกษา แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory 
Sequential design) และตามด้วยแบบแผนคู่ขนาน (Convergent design) การวิจัยนี้ เน้นการ
ประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรเพ่ือลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในหมู่วัยรุ่น เพ่ือน าไปปรับปรุง
โปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัว  
 
สรุป 
 แบบการวิจัยแบบผสมวิธีที่ผู้เขียนน าเสนอในบทความนี้มีทั้งหมด 7 แบบ มี  3 แบบซึ่งเป็น
แบบผสมวิธีหลักส่วนอีก 4 แบบ เป็นแบบผสมวิธีขั้นสูงที่น า 3 แบบเป็นหลักในการออกแบบการวิจัย  

แบบผสมวิธีหลัก มี 3 วิธี 1) แบบแผนแบบคู่ขนาน (A Convergent Design) 
 2) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (An Explanatory 

Sequential Design)  
 3) แบบแผนแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ (An Exploratory Sequential 

Design) 
แบบผสมวิธีขั้นสูง มี 3 วิธี  4) แบบแผนเชิงทดลองผสมวิธี  (Experimental Design)   

5) แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design)  
 6)  แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป 

(The Participatory-Social Justice Design or Transformative 
Design)  

 7) แบบแผนการประเมิน (Evaluation Design)  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาการวิจัยแบบผสมวิธีสามารถเลือกประยุกต์ได้ในรูปแบบอ่ืน  ๆ ที่
เพ่ิมเติมขึ้น โดยยึดแบบผสมวิธีหลักทั้งสามวิธีเป็นแนวในการท าวิจัย ในปัจจุบันงานวิจัยผสมวิธีที่ใช้
แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) เป็นที่นิยมใช้มากในงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเป็นแบบแผนที่ไม่ซับซ้อนและเหมาะกับการพัฒนานวัตกรรม
และให้ผลการวิจัยที่มีทั้งความเที่ยงความตรงทั้งภายในภายนอก ส่วนแบบแผนขั้นตอนเชิงอธิบาย 
(Explanatory Sequential Design) เป็นที่นิยมเช่นกันเนื่องจากการเก็บข้อมูลแยกจากกันและน าไป
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อธิบายผลในแต่ละขั้นได้อย่างชัดเจนผู้วิจัยที่ต้องการยืนยันผลการวิจัยจากทั้งข้อมูลทั้งสองวิธีจึงเป็นที่
นิยมใช้  ซึ่งในอดีตจะนิยมแบบแผนแบบคู่ขนาน (Convergent Design) หรือแบบแผนสามเส้า 
(Concurrent Triangulation) เพราะเป็นแบบแผนที่ไม่ซับซ้อนด าเนินการวิจัยทั้งสองวิธีไปพร้อม ๆ 
กัน หัวใจส าคัญของแบบแผนนี้คือ การที่ต้องให้ความส าคัญกับวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพเท่า ๆ กันดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องระวังในการออกแบบการวิจัยให้ดี   
 ส่วนในแบบแผนขั้นสูงในงานวิจัยของไทยเริ่มมีการใช้ แบบแผนการทดลองผสมวิธี 
(Experimental (Intervention) Design) เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยสามารถออกแบบการเก็บข้อมูล 
เชิงคุณภาพ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล ก่อนการทดลอง, ระหว่างการทดลอง หรือ หลังการทดลอง 
ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้วิจัย แบบแผนการวิจัยนี้ เป็นแบบแผนที่ดีแต่ต้องระวัง  
ในการออกแบบวิจัยตามหลัก Max Min Cons ของการวิจัยด้วย ถึงจะได้ผลการวิจัยที่มีทั้งความเที่ยง
และความตรง แบบแผนการศึกษากรณี (Case Study Design) ส่วนใหญ่ยังท าในลักษณะที่เป็นเชิง
คุณภาพอย่างเดียวเป็นหลักแบบแผนนี้จึงเป็นอีกแบบแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยควรน าไปประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยได้ แบบแผนความยุติธรรมทางสังคม หรือ แบบแผนแบบปฏิรูป (The Participatory-
Social Justice Design or Transformative Design) ปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจว่าศาสตร์อ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากทางสังคมศาสตร์ก็น าไปประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข เป็นต้น และแบบแผนการประเมิน (Evaluation Design) ก็เป็นอีกแบบแผนหนึ่งที่เหมาะ
กับการประเมินโครงการที่มีลักษณะใหญ่ ๆ จะทราบได้ถึงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ  
 แบบแผนการวิจัยที่ผู้เขียนได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นเพียงการน าเสนอเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัยสามารถออกแบบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบแผนที่ผู้วิจัยน าเสนอได้แต่ทั้งนี้ต้อง
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัด ในแต่ละวิธี (Method) และที่
ส าคัญของหัวใจของการวิจัยผสมวิธี คือ การรวมข้อมูลทั้งสองวิธีเพ่ือที่จะสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ท้าทายนักวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี  
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Klangphahol, K. (2018). wičhai bæ ̄p phasom withi ̄ [Mixed method research]. Ang 
Thong: Vorasin 89.  

Lottero-Perdue, P. S. & Parry, E. A. (2017). Elementary Teachers’ Reflections on Design 
Failures and Use of Fail Words after Teaching Engineering for Two Years. 
Journal of Pre-College Engineering Education Research, 7(1), 1–24.  

Márquez, M. G., & Delgado, A. R. (2017). An exploratory sequential design to validate 
measures of moral emotions. Psicothema, 29(2), 261–267. 

Sami, S., et al. (2018). Understanding health systems to improve community and 
facility level newborn care among displaced populations in South Sudan: a 
mixed methods case study. BMC Pregnancy & Childbirth, 18(1), 1-12.  

Schoonenboom, J., & Johnson, R. B. (2017). How to Construct a Mixed Methods 
Research Design. Köln Z Soziol, 69, 107–131.  

Simona, L & et al. (2016). Family-Centered Care in Juvenile Justice Institutions: A 
Mixed Methods Study Protocol. JMIR Res Protoc, 5(3), e177. Retrieved from 
https://www.researchprotocols.org/2016/3/e177/ 

Tashakkaori, A. & Teddlie, C. B. (2010). Handbook of Mixed Methods in Social and 
Behavioral. (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.  

https://www.researchprotocols.org/2016/3/e177/


Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

256 

Van Velzen, J. H. (2019). (Quasi-) Experimental Research on Teaching and the Issue of 
Assigning Teachers: Towards a Qualitatively Driven Mixed Methods (Quasi-) 
Experimental Design. Research in the Schools, 26(1), 25–34. 

Watson, S. L., et al. (2017). Learner profiles of attitudinal learning in a MOOC: An 
explanatory sequential mixed methods study. Computers & Education, 
114(November), 274–285. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 

  
 

การประยุกต์ใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 
 

THE APPLICATION OF GAMES IN LEARNING MANAGEMENT IN  
PHYSICAL EDUCATION 

 
สิทธิพงษ์ ปานนาค 
Sittipong Pannak 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

Teacher health and physical education, Triam Udom Suksa Pattanakarn School, 499 Pattanakarn 
Road, Suan Luang Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10250 

E-mail: nice_thecop@hotmail.com 
__________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

เกมคือกิจกรรมที่ผู้สอนหรือผู้น าเกมได้ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการเล่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิด
การเรียนรู้ที่ดีอย่างมีเป้าหมาย เช่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เกิดการเคลื่อนไหวและการออกก าลัง
กาย มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เกิดความสมัครสมานสามัคคี ได้รับปลูกฝังทางด้านการเคารพกฎ
และกติกา มีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาครูผู้สอนสามารถ
ประยุกต์และสอดแทรกกิจกรรมที่เป็นเกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เกมน าไปสู่กีฬา เกมผลัด  
เกมการเคลื่อนไหวร่างกาย เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมผู้น า และเกมนันทนาการ เข้ากับล าดับขั นตอนของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในคาบเรียน สอดคล้องกับเนื อหาหลักของแต่ละประเภทกีฬาและเป็นไป
ตามตัวชี วัด มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ทั งนี การประยุกต์ใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ทาง  
พลศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีทักษะ 
การเคลื่อนไหวที่ดี รู้จักการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเองและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  
ได้อยู่เสมอ 

 
ค าส าคญั  

เกม การจัดการเรียนรู้พลศึกษา เกมประยุกต ์
 

ABSTRACT 
The teaching and learning of games and sport-based activities has been a main 

form of physical education. Teaching games for students to understand the rules and 
concept can be highlighted as a Student-Centered Approach. Teacher choose content 
which can be further developed and managed in the class so that the students have 
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more opportunities to respond, get involved cognitively and make decisions about the 
game. The independent variable is the lesson structure and dependent variables are 
the learning means. The game presents a problem that students must face and allows 
students to apply their knowledge from practice, game sense, tactical problem solving, 
declarative knowledge, enjoyment, motivation and developing leadership skills. These 
proposals are based on situated learning, with meaningful and contextualized situations 
that favor students’ learning. 

 
Keywords 
 Games, Learning Management in Physical Education, Applied Games 
 
บทน า 

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดตัวชี วัดและ
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระที่ 3 ด้าน 
การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากลนั น หากพิจารณา  
ในรายละเอียดจะพบว่า เกมถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในหลักสูตรที่ได้มีการก าหนดไว้ เพื่อให้ครูได้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดี ซึ่งในความส าคัญของการเล่นเกมนั น Kulthawatwichai (2011)  
ได้อธิบายไว้ว่าการเล่นเกม ถือเป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมความสุขทางใจของมนุษย์ซึ่งแฝงด้วย
คุณค่าและความหมายมากมาย เช่น การเล่นเพื่อความสนุกสนาน การเล่นเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
สติปัญญา การเล่นเพื่อเป็นกรณีศึกษา และการเล่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อความต้องการทาง
สัญชาตญาณ เป็นต้น ดังนั นในด้านของการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในส่วนของ
รายวิชาพลศึกษา หากมีการน าหลักการและเทคนิควิธีปฏิบัติของเกมมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนก็ย่อมจะเกิดผลดี เกิดบรรยากาศในชั นเรียนที่มีความสนุกสนานท้ายทาย ผู้เรียน
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเฉพาะทาง  
ด้านการปฏิบัติและการฝึกทักษะทางกีฬา โดยจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความส าคัญของ
การน าเกมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา สามารถยกตัวอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การศึกษาวิจัยด้านการน าเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนยิมนาสติก ซึ่งมีผลการวิจัยประเด็น
หนึ่งที่ระบุว่า การน าเกมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ส่งผลให้ผู้เรียน 
จ าทักษะได้ง่ายและสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้อง (Soonchan, 2018) ทั งนี หากเราลองพิจารณา
ศึกษาความหมายของเกมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ประเภท คุณสมบัติและองค์ประกอบอื่น ๆ 
ของเกม ในภาพรวมจะสามารถพบได้ว่าเกมนั นมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ที่ครูผู้สอนเองควรให้ความ
ตระหนักในการศึกษาท าความเข้าใจ เรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวความคิดในสิ่งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถที่จะประยุกต์ใช้หรือออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาส าหรับผู้เรียน  
ได้อย่างสอดคล้องมีความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี วัดและมาตรฐานสาระการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานก าหนดไว้ได้อยา่งเหมาะสม 
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คุณสมบัติและประเภทของการเล่นเกม 
ความหมายของเกมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้นั น ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้อธิบาย

และให้ค าจ ากัดความและความหมายต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาและสังเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า  
เกม คือ กิจกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้สอนหรือผู้น าเกมได้มีการก าหนดเงื่อนไขและวิธีการเล่น เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม เกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างมีเป้าหมาย อาทิเช่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน การเคลื่อนไหวและ
ออกก าลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  
ความสมัครสมาน สามัคคี การเคารพกฎและกติกา ความมีน  าใจ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นต้น 
 Pianchob (2018) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติที่ส าคัญทั่ว ๆ ไปของเกมมีดังต่อไปนี  คือ 

1. เป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอิสระในการเล่น ผู้เล่นจะเล่นในเวลาว่างด้วยความสมัครใจ 
โดยจะเริ่มเล่นหรือเลิกเล่นเมื่อใดก็ได้ตามความพอใจ  

2. สถานที่และเวลาของการเล่นจะแยกออกจากกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวันตามปกติและ
มักจะก าหนดไว้ล่วงหน้าตามความพอใจ  

3. มีกฎและระเบียบของการเล่น กฎและระเบียบการเล่นนี อาจจะได้มาจากระหว่างผู้เล่น
ด้วยกันเป็นผู้วางและก าหนดขึ นเอง เพื่ออ านวยความเรียบร้อยและเพื่อความสนุกสนานในการเล่น 
กฎและระเบียบเหล่านี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวางไว้เพื่อการเล่นในระยะเวลายาวนานก็ได้  

4. การมีส่วนร่วมในการเล่นในกิจกรรมแต่ละครั งผู้เล่นไม่หวังผลตอบแทนหรือสินจ้างรางวัล
อื่นใดนอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้จากกิจกรรมการเล่นเท่านั น  

5. การเล่นเกมแต่ละครั งผู้เล่นจะไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ นจากการเล่นล่วงหน้า
ได้ ผลของการเล่นเกมแต่ละครั งจะบอกผลได้ก็ต่อเมื่อการเล่นได้สิ นสุดลงแล้วเท่านั น  

6. เกมการเล่นจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกิจกรรมนันทนาการ  
ประเภทของเกม เกมเป็นค าที่มีความหมายกว้างครอบคลุมกีฬาต่าง ๆ ทุกประเภท ดังนั นจึง

จ าแนกเกมออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ เกมเกี่ยวกับทักษะทางร่างกาย (Games of 
Physical Skills) เกมเกี่ยวกับกลวิธีการเล่น (Games of Strategy) และเกมเกี่ยวกับโชค (Games of 
Chance) นอกจากนี เกมแต่ละกลุ่มที่กล่าวมาแล้วนั น ยังสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยออกไปอีก ดังนี  

ก. เกมเกี่ยวกับทักษะทางร่างกาย (Games of Physical Skills) สามารถแบ่งออกได้เป็น  
4 ประเภทได้แก่ 1) เกมเกี่ยวกับทักษะทางด้านร่างกายล้วน ๆ คือ เกมที่มีทักษะทางด้านร่างกายเพียง
อย่างเดียวเป็นปัจจัยส าคัญในการเล่นเช่นกีฬายกน  าหนัก 2) เกมเกี่ยวกับทักษะทางด้านร่างกายและ
กลวิธีการเล่น คือ เกมที่ต้องอาศัยทั งทักษะทางด้านร่างกายและกลวิธีในการเล่นเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการเล่น เช่น กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และแบดมินตันเทนนิส เป็นต้น 3) เกมเกี่ยวกับทักษะ
ทางด้านร่างกายและโชคประกอบกัน คือเกมที่ต้องอาศัยทั งทักษะทางด้านร่างกายและโชคเป็นปัจจัย
ส าคัญในการที่จะเล่นเพื่อให้ได้ชัยชนะคู่แข่งขัน เช่นเก้าอี ดนตรี 4) เกมเกี่ยวกับทักษะทางด้านร่างกาย
กลวิธีและโชคเป็นเกมการเล่นที่ต้องอาศัยปัจจัยทั ง 3 อย่างประกอบกันการเล่นจึงจะได้รับชัยชนะ 
เช่น เกมสุนัขแย่งกระดูก เป็นต้น 

ข. เกมเกี่ยวกับกลวิธีการเล่น (Games of Strategy) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เกม
เกี่ยวกับกลวิธีล้วน ๆ เป็นเกมที่มีกลวิธีการเล่นเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น เกมหมากรุก 2) เกมเกี่ยวกับ
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กลวิธีและโชคเป็นเกมที่มีปัจจัยทั งกลวิธีและโชคประกอบกันการเล่นจึงจะประสบผลส าเร็จได้ เช่น 
เกมบริดจ์ เป็นต้น 

ค. เกมเกี่ยวกับโชคเพียงอย่างเดียว (Games of Chance) เกมประเภทนี ได้แก่ เกมที่ต้อง
อาศัยโชคอย่างเดียวในการเล่นไม่สามารถใช้ปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องได้ เช่น การโยนหัวโยนก้อย  
เกมบิงโก เป็นต้น 
 
ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นเกม 

Kulthawatwichai (2011) ได้กล่าวถึง ประโยชน์และคุณค่าของเกมไว้ ดังนี   
1. เกมช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย ใช้เกมเป็นกิจกรรมใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

ในการประกอบกิจกรรม ซึ่งการออกก าลังกายการเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยที่ส าคัญของมนุษย์ ผลของ  
การออกก าลังกายท าให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง มีการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบประสาท ระบบขับถ่ายที่ดี และมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของร่างกายรวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพแก่บุคคลให้ดีขึ น  

2. เกมช่วยพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เกิดความร่าเริงแจ่มใสมีอารมณ์ดีและมั่นคง ฝึกให้
รู้จกัยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ นซึ่งมีผลทางด้านจิตใจ เช่น สมหวัง ผิดหวัง ความมีน  าใจเป็นนักกีฬา  

3. เกมช่วยพัฒนาด้านสังคมให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยจ าลองสภาพของสังคมให้เป็น
ลักษณะของการเล่น รู้จักมารยาทของสังคมการยอมรับซึ่งกันและกัน พัฒนาแนวทางของระบบ
ประชาธิปไตยเสริมคุณค่าการเป็นลักษณะผู้น าและผู้ตามที่ดีรู้จักเคารพกฎระเบียบกติกาที่ก าหนดไว้  

4. เกมช่วยพัฒนาสติปัญญาให้ใช้ความสามารถเพื่อแสดงออกมาให้เต็มที่ เป็นการฝึกฝนและ
พัฒนาสติปัญญาเพราะเกมเป็นลักษณะท้าทายความสามารถและเป็นเชิงการแข่งขันที่ทุกคนต้องใช้
ความสามารถและสติปัญญา  

5. เกมช่วยถ่ายทอดการเล่นวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังได้รับรู้เข้าใจความเป็นมาของ
บรรพบุรุษอันเป็นพัฒนาการของมนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชน  
กลุ่มต่าง ๆ 
 ทั งนี จากประโยชน์และคุณค่าของการเล่นเกม สามารถสรุปและอธิบายได้ว่า เกมเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ใน 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพร่างกาย เกมช่วยส่งเสริม 
ให้บุคคลที่เข้าร่วมเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค  
2) ด้านจิตใจ เกมช่วยส่งเสริมให้บุคคลที่เข้าร่วมได้เกิดความสนุกสนาน มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน  
3) ด้านอารมณ์ จากการที่บุคคลเหล่านั นได้เข้าร่วมการเล่นเกม ท าให้ได้รับการฝึกฝนสภาวะทางจิตใจ 
ซึ่งจะสะท้อนและแสดงออกผ่านทางอารมณ์ที่ดี คือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4) ด้านสังคม เกมช่วย
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีร่วมกันในระหว่างหมู่คณะ รู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี และ 5) ด้านสติปัญญา เกมช่วยพัฒนาและกระตุ้นกระบวนการทางความคิด รู้จักการ
วางแผนต่าง ๆ ในการท างาน ตามขั นตอนและเง่ือนไขรูปแบบของการเล่มเกมประเภทนั น ๆ 
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หลักในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาทีส่ าคัญ 
 หลักการเรียนรู้ทางพลศึกษาสรุปมาจากหลักและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาต่าง ๆ ซึ่งจะมี
ประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยสามารถอธิบายได้ดังนี  
(Sports Authority of Thailand, 2007) 

1. ให้นักเรียนได้มีการปรับตัวที่ดี โดยครูควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียนและเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั งภายในและนอกชั นเรียน 

2. ให้นักเรียนสร้างจุดมุ่งหมาย โดยครูควรชักจูงให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
เพื่อที่จะได้ตั งจุดมุ่งหมายของตนเองขึ นมา ซึ่งถือเป็นการเรียนด้วยความตั งใจและสมัครใจ เช่น ขยัน
ฝึกซ้อมกีฬาเพราะอยากเก่งอยากเป็นนักกีฬา เป็นต้น  

3. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีหน้าที่แนะแนวทางและควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกและวิธีสอนหลาย ๆ แบบ เพื่อสนองความสนใจของนักเรียนให้มากที่สุด 

4. ความสนุกสนานและความพอใจก่อให้เกิดอารมณ์ดี ครูจึงควรสร้างความมั่นใจ  
จัดบรรยากาศในชั นเรียนให้เกิดความสนุกสนานและมีความปลอดภัย  

5. การเรียนรู้ทางพลศึกษาเป็นเรื่องของการลงมือกระท าด้วยตนเอง นักเรียนต้องลงมือ  
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างถูกวิธี มีระยะเวลาในการฝึกฝนทักษะที่เหมาะสม จากทักษะที่ง่ายไปสู่ยาก  

6. ให้นักเรียนได้รู้ผลการเรียนของตนเอง เพราะการได้รู้ตนเองอยู่เสมอจะช่วยกระตุ้น 
ให้การเรียนรู้ได้ดีขึ น มีความเพียรพยายามมากยิ่งขึ นขึ น 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะมีประโยชน์ส าหรับน าไปปรับปรุงวิธีสอนของครู 
รวมถึงช่วยชี แนะแนวข้อผิดพลาดของนักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  

8. เน้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก เพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีพัฒนาการเรียนรู้ 
ที่ความก้าวหน้า 

ทั งนี หลักในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่ส าคัญสามารถพอที่จะสรุปในภาพรวมได้ว่า  
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับครูผู้สอนถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ
บุคคล โดยการจัดการเรียนรู้ที่ดี และเกิดประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั น ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงหลักการสอนที่หลากหลายปัจจัย เช่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 
รวมถึงเพื่อนร่วมชั นเรียน การกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีจุดมุ่งหมายตามความสนใจ การออกแบบกิจกรรม
การฝึกหรือการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างความ
สนุกสนานในชั นเรียน การเรียนรู้โดยการลงมือกระท า และการเสริมแรงในเชิงบวก เป็นต้น ฯลฯ  
 
ตัวอย่างของแนวคิดและเทคนิคในการจัดการเรยีนรู้ทางพลศึกษา 
 แนวคิดและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษามีนักทฤษฎีและนักวิจัยที่ได้มีการ
คิดค้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ต่าง ๆ มากมาย ทั งนี การน าหลักการหรือรูปแบบในลักษณะใดมาใช้
ขึ นอยู่กับความเหมาะสม ความคุ้นเคยของครูผู้สอนและผู้เรียน ระดับชั นหรือช่วงวัยของผู้เรียน บริบท
ของโรงเรียน รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ควรน าเข้ามาพิจารณาในการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด ดังตัวอย่างของรูปแบบและเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่น าเสนอ ดังนี  
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1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้บทเรียนที่เป็นทักษะ (process skill) ในการจัดการเรียนรู้
บทเรียนที่เป็นทักษะจะมีการแบ่งเวลาที่แตกต่างไป (Panakul, et al., 2013) จากการแบ่งการจัดการ
เรียนรู้บทเรียนที่เป็นเนื อหาความรู้  คือ ประมาณร้อยละ 15 ของเวลาเรียนนั น ทั งหมดจะใช้ 
ในการแนะน าทักษะที่จะให้ผู้เรียนได้รับ เป็นการน าเสียก่อน ส่วนเวลาประมาณร้อยละ 25 จะใช้
ส าหรับการสาธิตทักษะ ซึ่งอาจจะเป็นครูสาธิตเองหรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเชิญมาก็ได้  ซึ่งในที่นี อาจเป็น
นักเรียนตัวอย่างที่มีทักษะมีความสามารถช่วยในการสาธิต และเวลาประมาณร้อยละ 60 เป็นเวลา 
ที่ผู้เรียนใช้ในการฝึกฝนภายใต้การแนะน าของครู ดังนั นการจัดการเรียนรู้อาจกระท าเป็นขั นตอนดังนี   

1) ขั นแนะน าทักษะที่จะให้ผู้เรียนได้รับ  
2) ขั นพัฒนาทักษะ อธิบายประกอบการสาธิต ครั งที่ 1 ซึ่งเป็นการสาธิตทักษะทั งหมด 

ในภาพรวม ด้วยจังหวะความเร็วปกติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นจุดประสงค์ของทักษะนี ทั งหมด จากนั น
อธิบายประกอบการสาธิต ครั งที่ 2 ซึ่งเป็นการสาธิตแยกทักษะนั นทีละส่วนและสาธิตอย่างช้า ๆ เมื่อ
สาธิตแยกส่วนอย่างช้า ๆ ครบทุกส่วนแล้วจะสาธิตทักษะโดยรวมอีกครั งในจังหวะความเร็วปกติ  

3) ขั นฝึกและน าไปใช้ ผู้เรียนฝึกทักษะโดยการเลียนแบบหลังจากที่ดูครูสาธิตแล้ว ในขณะที่
ผู้เรียนฝึกทักษะครูจะคอยให้ค าแนะน า ครูผู้สอนท าการแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน โดยครูควรแก้ไข
หลังจากที่ผู้เรียนได้ลงมือฝึกพอสมควรแล้วและพยายามเน้นสิ่งที่ผู้เรียนท าถูกให้มากเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมก าลังใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการน าทักษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 4) ขั นสรุปและกระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้ได้ สรุปความส าคัญของหลักการและแนวคิด 
ประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว และกระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการสาธิต (Demonstration Method) การจัดการเรียนรู้
โดยการสาธิต (Inlakorn, 2011) เป็นการสอนที่แสดงหรือกระท าไปพร้อม ๆ กันกับการบอกหรือ
อธิบาย โดยครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงหรือฝึกปฏิบัติจริง โดยที่ผู้เรียนเห็น
แบบอย่างที่ถูกต้อง มีเจตนาที่ดีและมีความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง ในการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามที่ถูกต้องแล้วให้ผู้เรียนน าเสนอการสาธิตโดยแบ่งให้ฝึกปฏิบัติในลักษณะ
ท างานเป็นคู่ หรือกลุ่มย่อย 3-4 คน หรือผู้สอนอาจใช้วิธีการสาธิตร่วมกับการสอนโดยใช้ค าถาม  
การสอนแบบอภิปราย การทดลองและการสอนโดยการปฏิบัติสาธิต ครูอาจใช้วีดีทัศน์มาเป็นสื่อการ
สอนก็ได้ ซึ่งขั นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยการสาธิต ประกอบด้วย 5 ขั นตอน คือ ขั นเตรียม ขั นฝึก
ปฏิบัติ ขั นด าเนินการสาธิต ขั นฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย และขั นสรุปความรู้ 

3.  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยตรงหรือแบบคอมมาน  (Direct or Command 
Teaching Style) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เนื อหาในแต่ละเรื่อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั นตอนที่ส าคัญ (Poompak, et al., 2009)  
ได้แก่ การน าเข้าสู่บทเรียน การกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ การน าไปใช้ 
และการสรุปความรู้ ทั งนี เทคนิคการสอนโดยตรงหรือแบบคอมมานนี เป็นการสอนที่ได้รับความนิยม
จากครูพลศึกษาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี การสอนในลักษณะเทคนิคดังกล่าวได้มีความสอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาของ (Kuna-apisit, 1996) ที่ได้อธิบายความมุ่งหมายในการสอน
พลศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล าดับ 5 ขั นตอน ประกอบด้วย  
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1) ขั นเตรียม ซึ่งได้แก่ การให้เด็กเข้าแถว ส ารวจรายชื่อนักเรียนและให้อบอุ่นร่างกายให้
พร้อม เพื่อจะให้ท าการฝึกกิจกรรมในชั นเรียน 

2) ขั นอธิบายและการสาธิต ได้แก่ ครูอธิบายถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติเพียงสั น ๆ และท า
การแสดงตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างของการสาธิต ได้แก่ ครูอธิบายถึงสิ่งที่นักเรียนเป็นผู้สาธิต หรือครูและ
นักเรียนท าการสาธิตร่วมกัน 

3) ขั นฝึกหัด แบ่งกลุ่มให้นักเรียนฝึกกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่วถึง แบบฝึกอาจจะก าหนดให้แต่
ละกลุ่มฝึกทักษะแต่ละอย่างแล้วหมุนเวียนกันไป หรืออาจจะใช้วิธีการเหมือน ๆ กันทั งหมดก็ได้ขึ นอยู่
ความเหมาะสมของการสอนแต่ละชนิด  

4) ขั นน าไปใช้ ได้แก่ การน าเอาทักษะต่าง ๆ จากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนั นน ามาทดลองใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเกมและการแข่งขัน  

5) ขั นสรุปและประเมินผล ได้แก่ การสรุปผลการเรียนจากบทเรียนที่ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเองให้เกิดสุขนิสัย อาจจะมีการวัดผลประเมินผลหลังจากนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วว่าได้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์หรือไม่อย่างไร ส าหรับการสอนพลศึกษาในปัจจุบันอาจแบ่ง
ขั นตอนต่าง ๆ ให้น้อยลงเหลือเพียง 4 ขั นตอน เป็นขั นเตรียม ขั นอธิบายและสาธิต ขั นสอนฝึกหัด 
และขั นสรุปและประเมินผล อาจท าได้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของครู 

4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบแทคติคอลหรือแทคติคอล เกม แอพโพรช (Tactical 
Game Approach) การสอนแบบแทคติคอลเริ่มขึ นในประเทศอังกฤษจากแนวความคิดของบังเกอร์
และโธร์พ  (Bunker & Thorpe, 1986 cited in Supaporn, 2013) โดยในช่วงประมาณปี  ค .ศ . 
1980-1985 บังเกอร์และโธร์พ เชื่อว่าครูสอนพลศึกษาควรเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในเกม โดยรู้จักตัดสินใจ
และเลือกใช้แทคติคการเล่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเกม ด้วยเหตุนี จึงเรียกวิธีการสอนดังกล่าว
นี ว่ า  ก า ร ส อน เ กม เพื่ อ ค ว าม เ ข้ า ใ จ  (Teaching Games for Understanding: TGfU) คื อ  
มีการเน้นให้ผู้เล่นตระหนักถึงแทคติคการเล่น (Tactical Awareness) ต่อมา (Griffin et al., 1997 
cited in Supaporn, 2013) ได้พัฒนาโครงสร้างของการสอนแบบดังกล่าวเพื่อให้ครูพลศึกษาน าไปใช้
สอนได้สะดวกขึ นและเรียกชื่อใหม่ว่า การสอนแบบแทคติคอล เกม แอพโพรช (Tactical Game 
Approach) 

การจัดการเรียนรู้แบบแทคติคอลท าให้ผู้เรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาต่างกัน
สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานและเรียนรู้แทคติคการเล่นไปพร้อม ๆ กัน กล่าวโดยสรุป คือ  
การจัดการเรียนรู้แบบแทคติคอล เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้เกมเป็นศูนย์กลางเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการเล่นเกม ตลอดจนกลยุทธ์และการปฏิบัติทักษะของผู้เรียน  ใช้การเล่นเกมและ
เรียนรู้ทักษะในบริบทของเกมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสนุกสนานในการเรียน อีกทั งยัง
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านกลยุทธ์ในการเล่นไปสู่การปรับปรุงแทคติคในการเล่นเกมของผู้เรียน   
เมื่อผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเล่นเกมก็จะสามารถถ่ายโยงความรู้จากเกมหนึ่งไปยังเกมอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบแทคติคอล ประกอบด้วยล าดับขั นตอน 3 ขั นตอน คือ 

1) ขั นก าหนดรูปแบบเกม (Game Form) หมายถึง การเริ่มสอนแบบแทคติคอลด้วยเกมหรือ
รูปแบบเกมที่ประยุกต์มาเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาแทคติคที่ต้องการได้  
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2) ขั นครูสอนให้ผู้เรียนรับรู้แทคติคหรือปัญหาแทคติคที่ตนเผชิญอยู่ โดยพยายามหาค าตอบ
ว่าจะท าอะไร (Tactical Awareness or What to Do?) และเมื่อเล่นเกมผ่านไปแล้วจึงส่งต่อถึงขั น
ล าดับต่อไป 

3) ขั นการปฏิบัติทักษะ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าทักษะที่ต้องใช้ในเกมมีวิธีการปฏิบัติ
อย่างไร (SkillExecution or How to Do?)  

การจัดการเรียนรู้แบบแทคติคอล จะเน้นการเล่นเกม คือในคาบเรียน 50 นาที จะมีการเล่น
เกมอย่างน้อย 2 เกม การฝึกหัดตามแบบฝึกอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็ฝึกเพียง 1-2 แบบฝึก คือใช้
เวลาสั นมาก เวลาส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทคติคของเกมตามที่ครูออกแบบให้ 

 
การประยุกต์ใช้เกมสู่การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 

Chatzipanteli (2014) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชั นประถมศึกษาด้วยวิธีการเล่นเกม โดยใช้เทคนิคของการสอนเกมเพื่อความเข้าใจ (Teaching 
Games for Understanding: TGfU) ซึ่งเป็นเป็นวิธีการสอนที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ภายในกิจกรรมการเล่นเกม จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
เกมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนที่ได้รับการยินยอมผ่านจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ จ านวน 71 คน อายุระหว่าง 11-12 ปี ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง ชาย 13 คน หญิง 16 คน 
และกลุ่มควบคุม ชาย 19 คน หญิง 23 คน วิธีการทดลองโดยครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนเกม 
(TGfU) ในกีฬาวอลเลย์บอล จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยพบว่า การประเมินพฤติกรรมก่อนและ
หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนเกม แสดงให้เห็นว่านักเรียนในกลุ่มทดลองในภาพรวม
ได้รับผลการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งร้อยละ 22.53 ของนักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ในระดับที่สูง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมสามารถช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียน
พลศึกษาของนักเรียนได้เป็นอย่างด ี

จากการรวบรวมแนวคิด ผลการวิจัยและเทคนิควิธีในการประยุกต์ใช้เกมส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา สามารถอธิบายได้ว่า ในเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาแต่ละ
รูปแบบ จะประกอบไปด้วยขั นของการเตรียมหรือการน าเข้าสู่บทเรี ยน ขั นการฝึกทักษะ ในบาง
รูปแบบอาจแบ่งเป็นขั นน าไปใช้และขั นสรุป ทั งนี จากธรรมชาติของวิชาพลศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  
ได้มีการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายและการออกก าลังกาย ดังนั นครูผู้สอนจึงควรมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน โดยการประยุกต์ใช้เกมช่วยเป็นสื่อ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เกมน าไปสู่กีฬา เกมผลัด เกมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมผู้น า เกมนันทนาการ เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งสามารถอธิยายและ
ยกตัวอย่างได้ดังนี  
 1. เกมการเคลื่อนไหวร่างกายและเกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การจัดการเรียนรู้ทาง
พลศึกษาในขั นการเตรียมโดยการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายและเป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ควรเริ่มจาก 
การเคลื่อนไหวโดยใช้กิจกรรมที่ไม่หนักมากจนเกินไป รวมทั งควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื อส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกล้ามเนื อมัดใหญ่ที่เป็นมัดส าคัญ ๆ เช่น กล้ามเนื อขา แขน หัวไหล่ ล าตัว เป็นต้น ทั งนี การ
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ประยุกต์เกมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในขั นการเตรียม ครูผู้สอนสามารถน าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยเสริม
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเกมการเคลื่อนไหวร่างกาย
และเกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง มีการท างานของ
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี ดังตัวอย่าง
ภาพประกอบที่ 1 เกมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบง่าย ประกอบด้วย เกมการกระโดด เกมการวิ่งสลับ
ฟันปลา เกมการก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง เกมการสไลด์เท้า ทั งนี ครูผู้สอนต้องก าหนดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ขึ น 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้ส าเร็จถือเป็นผู้ชนะ ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขอาจก าหนด 
ให้เป็นผู้แพ้ เป็นต้น 
 

        
 
ภาพที่ 1 เกมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบง่าย 

 
2. เกมน าไปสู่กีฬา การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในขั นการน าไปใช้ คือการน าเอาทักษะ 

ต่าง ๆ ของการฝึกจากที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วนั นน ามาทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเกมและ
การแข่งขัน โดยเกมจะช่วยพัฒนาสติปัญญาให้ผู้เรียนใช้ความสามารถเพื่อแสดงออกมาซึ่งทักษะ 
ได้อย่างเต็มที่ เป็นการฝึกฝนและพัฒนาสติปัญญาเนื่องจากเกมเป็นลักษณะของความท้าทาย  
ในเชิงการแข่งขันที่ทุกคนต้องใช้ความสามารถและสติปัญญาในการเล่น นอกจากนี เกมยังช่วยพัฒนา
ด้านจิตใจและอารมณ์ให้เกิดความร่าเริงแจ่มใส มีอารมณ์ดีที่และมั่นคง ฝึกให้รู้จักยอมรับสิ่งต่าง  ๆ  
ที่เกิดขึ น ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจ เช่น ความสมหวัง ความผิดหวัง และความมีน  าใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น 
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ 2 เกมการฝึกทบทวนทักษะกีฬาในรูปแบบของการแข่งขัน เช่น เกมเดาะ
ลูกเทเบิลเทนนิส เกมรับ-ส่งลูกบอล ที่ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะจากการเรียนแล้ว น ามาทบทวนใน
รูปแบบของเกมการแข่งขัน เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 เกมการฝึกทบทวนทักษะกีฬาในรูปแบบของการแข่งขัน 

 
3. เกมผลัดและเกมกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาในรูปแบบแทคติคอล 

หรือแทคติคอล เกม แอพโพรช (Tactical Game Approach) ขั นตอนที่ 2 คือ ครูสอนให้ผู้เรียนรับรู้
เรื่องแทคติคหรือปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ โดยให้ผู้เรียนพยายามหาค าตอบว่าการปฏิบัติทักษะนั นจะต้อง
ท าเช่นไร (Tactical Awareness or What to Do?) ซึ่งในส่วนนี ถือเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน
สังคมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยจ าลองสภาพของสังคมให้เป็นลักษณะของการเล่น รู้จัก
มารยาทของสังคมการยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักเคารพกฎระเบียบกติกาที่ก าหนดไว้ ดังตัวอย่าง
ภาพประกอบที่ 3 เกมเคลื่อนที่แยกสีอุปกรณ์ เป็นเกมที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก 
การเคลื่อนไหวร่างกายขั นพื นฐาน ได้แก่ การเปลี่ยนทิศทางในการวิ่งด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วภายใน
เวลาที่ ก าหนด เพื่ อ เป็นการพัฒนาความคล่องแคล่ วว่องไวของผู้ เ รี ยน โดยมีอุปสรรค 
ในการเคลื่อนที่คือ การจับมือวิ่งพร้อมกันกับคู่ ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงต้องค านึงถึงสีของอุปกรณ์ในการหยิบสลับเปลี่ยนต าแหน่ง เพื่อให้อุปกรณ์เป็นกลุ่ม  
สีเดียวกัน ตามเง่ือนไขที่ครูก าหนดขึ น 

ทั งนี จากตัวอย่างของเกมเคลื่อนที่แยกสีอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในขั นตอนที่ 2 ของการจัดการเรียนรู้
ทางพลศึกษาในรูปแบบแทคติคอล หรือแทคติคอล เกม แอพโพรช และในขั นตอนที่ 3 ขั นการปฏิบัติ
ทักษะ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายขั นพื นฐาน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความ
คล่องแคล่วว่องไวของผู้เรียนนั นต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญอะไรบ้าง 
หลังจากนั นจึงท าการฝึก เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 เกมผลัดและเกมกลุ่มสัมพันธ ์
 
สรุป 

ในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การน าเกมมาประยุกต์ใช้ถือเป็นเทคนิควิธีที่มีความส าคัญ
รูปแบบหนึ่ง โดยเกมคือกิจกรรมที่ครูผู้สอนหรือผู้น าเกมได้ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการเล่น  เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างมีเป้าหมาย เช่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เกิดการเคลื่อนไหวและ
การออกก าลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี ได้รับปลูกฝังทางด้านการเคารพกฎและกติกา มีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา ครูผู้สอนสามารถน าเกมประยุกต์และสอดแทรกเข้ากับล าดับ
ขั นตอนการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนตามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ขั นเตรียมความพร้อมหรือขั นการ
อบอุ่นร่างกาย (Warm up) และขั นการน าไปใช้ การจัดการเรียนรู้บทเรียนที่เป็นทักษะ การจัดการ
เรียนรู้โดยการสาธิต การจัดการเรียนรู้โดยตรงหรือแบบคอมมาน และการจัดการเรียนรู้แบบแทคติ
คอล หรือแทคติคอล เกม แอพโพรช เป็นต้น โดยในล าดับขั นตอนดังกล่าวของการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื อหาหลักของแต่ละประเภทกีฬา รวมถึง
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เป็นไปตามตัวชี วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โดยการประยุกต์ใช้หลักการของเกมนั น สามารถน ารูปแบบเกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  
เกมน าไปสู่กีฬา เกมผลัด เกมการเคลื่อนไหวร่างกาย เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมผู้น า เกมนันทนาการ ฯลฯ  
มาผสมผสานเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และมีทักษะ  
การเคลื่อนไหวที่ดี รู้จักการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเองและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  
ได้อยู่เสมอ 
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ta ̄mkānraprūkhō̜ngphūrīan [The effect of gymnastics teaching by using 
tactics as perceived by students]. Institute of Physical Education Chaiyaphum 
Campus.  

Sports Authority of Thailand. (2007). Laksūtphūfưksō̜nkīlāfanda ̄pradapsūng 
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 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 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ที่มีต่อการใช้ชุด
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองวิชาความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 
 

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค ์ 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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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

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

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

1. รูปแบบการพิมพ์ เอกสารอ้างอิ งให้ เขียนตามแบบ 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
อักษรโรมันแบบถ่ายเสียงตามประกาศราชบัณฑิตยสถานได)้ เช่น  

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
กาญจนา แก้วเทพ (2547) พิมพ์เป็น Kaewthep (2004) หรือ  
      (Kaewthep, 2004) หรือ 
      กาญจนา แก้วเทพ (Kaewthep, 2011)  
ผู้แต่งชาวตา่งชาต ิ
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


 279 

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. ที่พิมพ ์
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. ที่พิมพ ์
(Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) เสนอว่า ... 
 
5. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน 
…. (Australian Research Council, 1996) 
กรณีสถาบันหรือหน่วยงานมีอักษรย่อแทนหน่วยงาน ในการอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรกให้ใส่

วงเล็บชื่อย่อ 
หน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ การอ้างอิงครั้งต่อมาให้ใช้อักษรย่อตามด้วยปีที่พิมพ์ 
กล่าวถึงครั้งแรก ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บช่ือย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005) 
กล่าวถึงครั้งต่อมา ชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ ์… (AIHW, 2005) 



 280 

6. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ให้ใช้ค าว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู้แต่ง  
(Anonymous, 1999) 
 
7. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์หรือส านักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์ 
การระบุผู้แต่งให้เป็นไปตามข้อ 1 -5 ส าหรับส่วนที่ไม่ปรากฏให้แทนด้วยค าดังต่อไปนี ้
รายการอ้างอิงของไทยและของต่างชาต ิ
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. การอ้างอิงรายการทุติยภูมหิรือการอ้างอิงสองทอด (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) 
- กรณีอ้างอิงผู้แต่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้เขียนผู้แต่งที่เป็นคนไทยก่อนและเรียงตาม

ตัวอักษร ตามด้วยผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติเรียงตามตัวอักษร 
(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,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(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). kānwičhai bư̄angton [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 ̄nwičhai bư̄angton [Basic research]. 7th ed. 
Bangkok: Suweeriyasan. 

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

 Srisa-ard, B. et al.  (2002). kānwičhai bư̄angton [Basic 
research]. 7th ed. Bangkok: Suweeriyasan. 

หนังสือที่ผู้แตง่เป็น
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). ʻēkkasān prakō̜p 
ka ̄nsō̜n chut wichākān phatthanā khwāmpen khrū 
wichāchīp sarup kāndamnœ̄n ngān kao pī khō̜ng 
kanpatirū ka ̄nsưksā ( 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,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(อักษร
ย่อของชื่อต้น และชื่อสกุลเตม็, 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 ̄npramœ̄nphon kān rīanrū nǣo 
mai [New assessment of learning]. (P. Sinlarat, 
Trans.) Bangkok: Chulalongkorn University Printing 
House. 

หนังสือที่มีบรรณาธิการ 
ผู้เรียบเรียง ผูร้วบรวม 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่หนังสือ./
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 ̄ngkān 
sưksā [CCPR new educational framework for 
implementing]. Bangkok: Chulalongkorn University 
Printing House. 

บทหนึ่งในหนงัสือที่มี
บรรณาธิการ 
Chapter in A Book 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./
In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.),/ชือ่หนังสือ/(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). ʻOdō̜nō kap ʻutsa ̄hakam 
watthanatham: Kō̜ranī sưksā phlēng samainiyom 
[Adorno and cultural industry: The case study of 
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo nā læ ̄ 
lang watthanatham pō̜p [The review of popular 
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House. 
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วารสาร (Journal Article) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปทีี่พิมพ์)./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). kānphatthanā 
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān ri ̄anrū 
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [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./สืบคน้จาก 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). kānphatthanā 
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān ri ̄anrū 
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [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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บทความในหนังสือพิมพ ์
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./
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 leknō̜i samrap 
khon sư ̄a dǣng [A small victory for the red shirts]. 
Bangkok Post. p. A1. 

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

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(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). kānphatthanā rūpbæ ̄p ka ̄nso ̜̄n dōi 
chai kān khit chœ̄ng ʻō̜k bǣp pen thān phư ̄a 
sa ̄ngsan phonngā nathī pra ̄kot ʻattalak Thai 
samrap nisit naksưksā 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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เอกสารประชมุวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่องาน
ประชุม./(หน้า)./สถานที่พิมพ:์/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). 
Samatchā sukkhaphāp hǣng cha ̄t : khā ( mai ) 
khlư ̄an samkhan kwā khā khưn [National health 
assembly:One (not) important than moving up]. In 
Ngān prachum wichākān rư̄ang padiru ̄p rabop 
sukkhaphāp læ chīwit padirūp čhitsamnưk 
prachāthipatai nai ʻōkāt kao pīsamnakngān Khana 
Kammakān sukkhaphāp hǣng chāt [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. 

สื่อโสตทัศน ์ประเภท วีดิทัศน ์เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก ์
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). kānthō̜ngthīeo 
chœ̄ng Niwēt [Eco-tourism]. [CD]. Bangkok: Tourism 
Authority of Thailand.  

 
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต ์(Website) 

รูปแบบ 
General Format 

ผู้แต่ง./(ปี)./ชือ่บทความ./สบืค้นจาก Retrieved from /URL ของ
เว็บไซต ์
 

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). bǣp mai khui kap klum phư̄an daingā 
yok wā doēm [New group chat with new friends 
more easily than ever]. Retrieved from 
http://faceblog.in.th/2010/10/facebook-group-
people/ 
การสัมภาษณ ์(Interview) 

รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้
สัมภาษณ,์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 ง มิ ใ ช่ ค วามรับผิ ดชอบของบัณฑิตวิ ทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

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


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ชือ่-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ชื่อ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาอังกฤษ2,  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 าคญั 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 

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

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

(ขนาด 18 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขยีนผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 
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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) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ 
(Publication Ethics) 

 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

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

2. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ 

3. บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว โดยต้องมีการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน 
และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที เพื่อขอค าชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” 
การตีพิมพ์บทความนั้นๆ 

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

แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน   ซึ่งถือเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว 
ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา 

8. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และควรปรับปรุง
ค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

9. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 

1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น  

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

5. ผู้เขียนบทความจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการน ามาใช้ในบทความของตนเอง 
โดยให้ระบุ “ที่มา” เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (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 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ 

1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่
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

อื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจัดส่งโรงพิมพ์ 

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเนือ้หาและพิจารณา
เสนอผูท้รงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผูเ้ขียนปรับแก้ 

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วัน) 

ตรวจบทความที่ไดร้ับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนนิงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา
อ่านบทความ (ใหเ้วลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 


