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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 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดแบบ
มีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  และ  
2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมา
สตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ 1) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  
8 คนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด จ านวน 1 คน 2) ผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
จ านวน 3 คน 3) ลูกค้าของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ จ านวน 5 คน โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง และ4) สมาชิกกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ทั้งหมด จ านวน  
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ  
การ ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า   
1. สภาพปัจจุบันการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ 

มีการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง  
ในระดับปานกลาง ปัญหาส าคัญที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ  สมาชิกขาดความรู้เรื่อง 
การส่งเสริมการตลาด และการใช้เครื่องมือในการผลิต 
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขตต าบล 
พรหมมาสตร์ เพิ่มสื่อโฆษณา เช่น ป้ายกลางแจ้งและขยายไปยังต่างจังหวัด พัฒนาแผ่นพับที่เคยท าอยู่
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ค าส าคัญ 
 การส่งเสริมการตลาด การมีส่วนร่วม ปลาส้มฟัก 

 
ABSTRACT 

  The purposes of this research were to: 1) study the state and problems of 
promotion of pickled fish occupation group at Phrommat Sub-District, Muang District, 
Lop Buri Province; 2) develop the guidelines for promotion for pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District, Muang District, Lop Buri Province using participation 
action research (PAR). The samples, selected by purposive sampling method, were eight 
government administrators and a promotion academic staff, three community leaders 
in the study areas, five customers and 30 members affiliated to pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District. The qualitative research including observation,  
in-depth interview, focus group technique, and public hearing was employed for data 
collection. The qualitative data to capture categories using a content analysis.  
  The research findings were as follows:  
  1) The current state of pickled fish occupation group at Phrommat Sub-District 
organizes the marketing communications emphasizing on advertising using brochures 
and on word of mouth, whereas public relations, sales promotion, and personal selling 
have not been systematically implemented. With regarding to the problems of pickled 
fish occupation group at Phrommat Sub-District having encountered are lack of budget, 
lack of knowledge on promotion and using technology for promotion.  
  2) The guidelines for development of the promotion of pickled fish occupation 
group at Phrommat Sub-District, other than advertising, using brochures and word of 
mouth, the occupation group leaders should pay attention to billboards, radio broadcast, 
local newspapers and social media. In addition to other tools of promotion mix: public 
relations, sales promotion, and personal selling. Also encourage members of pickled fish 
occupation group at Phrommat Sub-District more participate in the promotion as well.  
 
Keywords 
 Marketing Promotion, Participation, Pickled Fish   
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ความส าคัญของปัญหา 
  หลักการของวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันโดยมีผู้น ากลุ่มเป็นผู้ประสานความคิดและ
การท างานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันท าร่วมกัน
รับประโยชน์แต่ทั้งนี้การด าเนินวิสาหกิจชุมชนจะด าเนินไปด้วยความมั่นคงได้จะต้องมีผู้น าที่มี
คุณลักษณะที่ดีและมีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
จากชุมชนอื่น อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ยังประสบปัญหา
ด้านการตลาด (Promsakha Na Sakonnakhon  & Sangkharat, 2013) สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ (Nitiwattana, 2015) พบว่า มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง 
และท านองเดียวกันกับผลการวิจัยของกุลชลี พวงเพ็ชร์ สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ ค านวนชัย 
(Puangpejara, Puangpejara & Kumnuanchai, 2016) ที่พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
จัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ส าหรับการศึกษาการ
มีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังมีสภาพไม่เป็นที่พอใจ คือ สมาชิก
กลุ่มยังมีส่วนร่วมในระดับปานกลางหรือระดับน้อย เช่น การศึกษาของเสาวภา สวัสดิมงคล 
(Swaddimongkhon, 2011) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับการประเมินในระดับปานกลางในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ในระดับน้อยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมนา เกิดสนธ์ชัย (Kerdsonchai, 2007) ที่พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 
ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อยเท่านั้น 
        จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยังมีปัญหาด้านการตลาด 
และปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอาชีพนี้อาจมีปัญหา 
ด้านการตลาดจึงเข้าไปท าการศึกษาเพื่อหาปัญหาวิจัยต่อไป 
 ปลาส้ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากปลาที่ผ่านกรรมวิธีการหมักด้วยเกลือข้าวสวยหรือข้าว
เหนียวนึ่งและกระเทียมบรรจุในภาชนะปิดสนิทท าการบ่มนาน 5-7 วันจนมีรสเปรี้ยวอาจท าจากปลา
ทั้งตัวหรือเฉพาะเนื้อปลาก็ได้ปลาส้มจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักชนิดที่ได้จากการแปรรูปปลาน้ าจืดหรือ
ในบางท้องถิ่นอาจใช้ปลาทะเล ปลาส้มแบ่งออกเป็นสี่ชนิดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ 
1) ปลาส้มตัวเป็นปลาส้มที่ท าจากปลาทั้งตัวที่ผ่านการผ่าท้องและควักไส้ออกแล้ว 2) ปลาส้มชิ้นเป็น
ปลาส้มที่ท าจากเนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นชิ้นตามขวางของล าตัวปลา 3) ปลาส้มเส้นเป็นปลาส้มที่ท าจาก
เนื้อปลาล้วนที่หั่นเป็นเส้น และ 4) ปลาส้มฟักหรือแหนมปลาเป็นปลาส้มที่ท าจากเนื้อปลาล้วน ๆ  
ที่ผ่านการบดหรือการสับแล้ว ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างมาก  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบว่า ในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปปลาน้ าจืดในรูปของปลาส้มมีปริมาณการผลิตประมาณ  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

4 

1.35 ล้านกิโลกรัมต่อปีหรือเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี (Faculty of Agro - Industry, 
Chiang Mai University, 2014) 
  จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิตปลาส้มฟักโดยใช้ปลาตะเพียน ปลาจีน 
และปลายี่สกปลาสร้อย ปลานวลจันทร์ ปลาชะโด ปลาฉลาด เมื่อปี พ .ศ. 2551 จังหวัดลพบุรี 
สามารถผลิตปลาส้มฟัก มากถึง 30,000 กิโลกรัม และปลาส้มปลาตะเพียนมากถึง 10,000 กิโลกรัม 
ประชาชนในต าบลพรหมมาสตร์ จังหวัดลพบุรี มีการท าปลาส้มฟักเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลาย
ครัวเรือนมาเป็นเวลานาน  กลุ่มอาชีพที่ท าธุรกิจปลาส้มฟักที่เข้มแข็ง ในต าบลพรหมมาสตร์ ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักป้าแอ๊วซึ่งได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่เลขที่ 45 /1 หมู่ที่ 8 ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (Lop 
Buri Provincial Agriculture and Cooperatives Office, 2016) มีนายประสิทธิ์  เกิดบ ารุง เป็น
ประธานกลุ่มท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 30 คน จากการสัมภาษณ์นาย
ทรงศักดิ์ จันทร์จาด (Chanchad, 2017) สมาชิกกลุ่มอาชีพ ทราบว่า กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักป้าแอ๊ว 
ประกอบกิจกรรมหลักคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย 
ปลาส้มปลาจีน ปลาส้ม ปลาตะเพียน ไส้กรอกปลา เป็นต้น แต่สินค้าที่ได้รับความนิยมและท ารายได้
มากที่สุด ได้แก่ ปลาส้มฟัก ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียน และปลายี่สก สินค้ามีการวางขายใน
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ มีการวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า งานโอทอป 
และเคยมีการส่งออกประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักตราป้าแอ๊ว 
ต าบลพรหมมาสตร์ เคยเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว 
ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ระบบประกัน
คุณภาพอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) และส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา (อย.)   
  จากการลงพ้ืนที่ของคณะผู้วิจัย และการสัมภาษณ์นายประสิทธิ์ เกิดบ ารุง (Kerdbumrung, 
2017) ได้ทราบข้อมูลยอดขายที่ลดลง จากเดิมกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง 
สามารถผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟัก ได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวันแต่ปัจจุบันการผลิต
ลดลงเหลือเพียง 500-600 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบปัญหาด้านการแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการตลาดไม่เพียงพอแต่เดิมเคยใช้การโฆษณาทางสื่อนิตยสารก็เลิกใช้
เนื่องจากต้องการประหยัดต้นทุนคงเหลือแต่การสื่อสารทางเฟซบุ๊ก และปากต่อปากเท่านั้น และใช้
การขายโดยบุคคลน้อยส่วนใหญ่เป็นการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าประจ า แ ล ะ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ 
นางบังอร ศรสุวรรณ (Sornsuwan, 2017) สมาชิกกลุ่มอาชีพ ทราบว่าในด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการนั้นในด้านต่าง ๆ นั้น มีค่อนข้างน้อยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุมนา เกิดสนธ์ชัย (Kerdsonchai, 2007) ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเท่านั้น 
  การรวมกลุ่มกันโดยยึดหลักการของวิสาหกิจชุมชนโดยมีผู้น ากลุ่มเป็นผู้ประสานความคิด
และการท างานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันท า
ร่วมกันรับประโยชน์แต่ทั้งนี้การด าเนินวิสาหกิจชุมชนจะด าเนินไปด้วยความมั่นคงได้จะต้องมีผู้น าที่มี
คุณลักษณะที่ดีและมีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการจาก
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สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
จากชุมชนอื่น ปัญหาส าคัญที่พบ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ สมาชิกขาดความรู้เรื่องการส่งเสริม
การตลาดและการใช้เทคโนโลยี ส าหรับการศึกษาการมีส่วนร่วมด าเนินงานของชุมชน พบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนบางแห่งยังมีสภาพไม่เป็นที่พอใจคือสมาชิกกลุ่มยังมีส่วนร่วมในระดับปานกลางหรือระดับน้อย 
เช่น การศึกษาของเสาวภา สวัสดิมงคล (Swasdimongkhol, 2011) ที่พบว่าการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ในระดับน้อยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านผลประโยชน์ และด้าน  
การประเมินผล  

  จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจ าเป็นที่ต้อง
ศึกษาสภาพและปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอาชีพผู้ผลิตปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์สามารถ
พัฒนาการส่งเสริมการตลาดให้มีรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง สามารถ
ส่งเสริมการขายและมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินธุรกิจปลาส้มฟักได้อย่างยั่งยืน 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร  
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรเป็นอย่างไร 

  
 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลา
ส้มฟักในเขตต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

  2. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักในเขต
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  1) ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ปลาส้มฟักหรือสินค้าโอทอป ในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 9 คน ได้แก่ 1) ตัวแทนส านักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี 2) พัฒนาการจังหวัดลพบุรี 3) เกษตรอ าเภอเมืองลพบุรี 4) สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี 5) ผู้แทนวิสาหกิจระดับจังหวัด จ านวน 2 คน 6) ประธานโอทอปจังหวัดลพบุรี 7) ผู้บริหาร
องค์การส่วนต าบลพรหมมาสตร์ และ 8) นักวิชาการด้านการส่งเสริมการตลาดจ านวน 1 คน  
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  2) ผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 3 คน ได้แก่  1) ก านัน
ต าบลพรหมมาสตร์ 2) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลพรหมมาสตร์ และ3) ประธานกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักต าบลพรหมมาสตร์ 
  3) ลูกค้าของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 5 คน 
  4) สมาชิกกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน  
  รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎีการส่งเสริมการตลาดของคอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012) ซึ่ง
เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (promotional mix) ได้แก่ การโฆษณา (advertising) 
การประชาสัมพันธ์ (public relations) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) การขายโดยบุคคล 
(personal selling) และการตลาดทางตรง (direct selling) ดังภาพที่ 1 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
ที่มา: คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2012)         
  
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
         1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพ 
ปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบเปิดเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการส่งเสริมการตลาด 
จ านวน 32 ข้อ โดยใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่มอาชีพ และลูกค้าของ 
กลุ่มอาชีพ  
         2. แบบสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้างเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร ์เป็นข้อค าถามแบบเปิดจ านวน 5 ข้อ  
          3. ข้อค าถามที่ใช้ในการประชาพิจารณ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของ 
ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ เป็นข้อค าถามแบบเปิดจ านวน 5 ข้อ  
           ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการตลาด 
และด้านการวิจัย จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา สามารถน าไปใช้วัดได้ตาม

ข้อมูลสภาพและปัญหาของการ
ส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพ
ปลาส้มฟัก 
1. ด้านการโฆษณา  
2. ด้านการประชาสัมพันธ์  
3. ด้านการส่งเสริมการขาย  
4. ด้านการขายโดยบุคคล  
5. ด้านการตลาดทางตรง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
analysis) 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการตลาด ของ
กลุ่ ม อ าชี พปลาส้ มฟั ก  
ต า บ ล พ ร ห ม ม า ส ต ร์  
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
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ความมุ่งหมายของการวิจัยโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 โดยมีข้อเสนอแนะ
เล็กน้อยเก่ียวกับการใช้ภาษา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ของงานวิจัยดังนี ้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพ 
ปลา ส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และ 
การสนทนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา  
 2. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก  
ต าบลพรหมมาสตร์ ใช้วิธีการประชาพิจารณ์ โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา  
   
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก  
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปสภาพและปัญหา
ของการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ในกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ดังนี ้
 จุดแข็ง 
   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ในการผลิตกลุ่มอาชีพจะใช้วัตถุดิบที่ดีเน้นคุณภาพ เช่น ปลา
ยี่สก และปลาจีนที่ใช้ท าปลาส้มฟักต้องซื้อจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนเนื้อหมูที่ใช้ในการ
ท าหมูยอ และไส้กรอกน ามาจากจังหวัดนครปฐม ที่ส าคัญกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์มี
สูตรในการผลิต และรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
   2. ลูกค้าเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพที่ประกอบกิจการมาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี 
ประกอบกับมีการรับรองมาตรฐานหลายอย่าง จึงเป็นการส่งเสริมการตลาดโดยตัวคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เอง 
   3. มีการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟัก เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้กระบวนการผลิต  นอกจากนี้ยังร่วม
กิจกรรมกับชุมชน เช่น มีการตั้งโรงทานทอดปลาส้มฟักและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จ่ายแจกประชาชนให้ชิม
ในงานทอดกฐิน งานสงกรานต์ งานวันเด็ก ช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ าพุ เป็นต้น 
   4. สถานที่ตั้งของกลุ่มอาชีพมีพื้นที่กว้างขวางสามารถใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า และเป็น
ที่จ าหน่ายสินค้าด้วย โดยมีลานส าหรับการจอดรถของลูกค้าอย่างเพียงพอ 
   5. มีช่องทางการส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
(หนังสือพิมพ์อิสระ) วิทยุชุมชน สื่อกลางแจ้ง (ป้ายโฆษณา) สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และการใช้ระบบปากต่อปาก 
   6. มีการขายโดยบุคคลโดยมีการขายหน้าโรงงาน ทางกลุ่มอาชีพจะจัดคนขายในเวลา
ปกติและช่วงนอกเวลา โดยจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

8 

   7. ด้านการตลาดทางตรง มีการน าสินค้าส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สิงห์บุรี สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กรุงเทพมหานคร เป็นต้น มี
การขายผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก และจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเคอรี หากมียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
   8. ผู้น ากลุ่มอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด และสามารถน าเทคโนโลยี 
มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
 จุดอ่อน 
  1. สื่อโฆษณาบางอย่างยังไม่เพียงพอ เช่น ป้ายกลางแจ้ง แผ่นพับ เป็นต้น  
  2. กลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ ยังให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการขาย 
น้อย เช่น การลด แลก แจก แถม ในระดับน้อย คือจะลดราคาในกรณีที่ซื้อจ านวนมากและในเทศกาล
ส าคัญ เช่น ปีใหม่ เท่านั้น  
  3. บุคลากร (สมาชิก) มีอายุค่อนข้างสูง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ และมีการขาดงาน
กะทันหัน ส่งผลกระทบต่อการขายหน้าโรงงาน และการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อมีประสิทธิภาพ
ลดลง อีกประการหนึ่งพนักงานในฝ่ายผลิตยังไม่เพียงพอ 
 โอกาส 
  1. รัฐบาล (พาณิชย์จังหวัด) ให้การสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
มีการจัดงานแสดงสินค้าของจังหวัด และของส่วนราชการ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ และ
งานตลาดนัดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานโอทอปที่เมืองทองธานี ซึ่งกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมา
สตร์ สามารถน าสินค้าไปวางจ าหน่ายได้เป็นการโฆษณาไปด้วย 
  2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้กลุ่มอาชีพสามารถขยายช่องทางการส่งเสริม
การตลาดมากย่ิงขึ้น เช่น การโฆษณาทางไลน์กลุ่มของลูกค้า และผ่านเฟซบุ๊ก เป็นต้น   
 อุปสรรค 
  1. การสนับสนุนของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บางครั้งไม่ได้ให้การ
สนับสนุน ในด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจัง ท าให้การกระจายสินค้ามีความยากและกลุ่มอาชีพ
ต้องรับภาระในการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น 
  2. มีคู่แข่งขันมากราย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าได้ไม่ยาก อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการลงทุนไม่สูงมาก ท าให้กลุ่มอาชีพต้องลงทุนในด้านการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น 
 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล 
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
 จากการท าประชาพิจารณ์ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม
อาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการโฆษณา   
  1.1 ควรมีการจัดท าแผ่นพับที่น่าสนใจและอาศัยนักออกแบบมืออาชีพเพื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์วาง ณ จุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์และออกแจกจ่ายตามเครือข่ายหรือจุดจ าหน่ายสินค้าอื่น ๆ 
  1.2 ควรมีการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 ควรมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในหลายรูปแบบ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
คลิปภาพและเสียง เป็นต้น  
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  1.4 ควรมีการจัดท าแผ่นป้ายขนาดใหญ่ติดบนถนนสายลพบุร-ีสิงห์บุรี เป็นระยะ ๆ 
  1.5 ควรมีการปรับปรุงแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดไว้บริเวณทางเข้าโรงงานปลา
ส้มฟักตราป้าแอ๊ว ให้มีความชัดเจนและสวยงามมากขึ้น 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   2.1 ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ โดยผ่าน
กิจกรรมพิเศษ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานแสดงสินค้าประจ าจังหวัด  ซึ่งน าสินค้าไป
สาธิตการปรุงเป็นอาหารส าเร็จรูป เช่น ย าหมูยอ ย าแหนม ไส้กรอกอีสานทอดแบบไม่ใช้น้ ามัน และ
ขายในราคาถูก 
   2.2 ควรมีการแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบล
พรหมมาสตร์ ผ่านวิทยุชุมชน   

 2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและสังคม เช่น บริจาคเงินหรือสินค้าให้โครงการ
การศึกษา การกีฬาและการศาสนา เป็นต้น 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย 
   3.1 ควรมีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้บริโภคทดลองชิมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้า และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 
   3.2 ควรมีสินค้าขนาดทดลองจ าหน่ายในราคาถูกกว่าปกต ิ
   3.3 ควรมีการลดราคาอย่างเป็นระบบเมื่อผู้บริโภคซื้อจ านวนมากหรือในเทศกาลพิเศษ
ต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เป็นต้น สร้างความเชื่อน่าเชื่อถือและให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้า 
และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 
   3.4 ควรมีของแถมให้แก่ลูกค้าผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าในปริมาณที่ก าหนด เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า 
   3.5 ควรจัดให้มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ 
 4. ด้านการขายโดยบุคคล       
  4.1 ควรอบรมให้พนักงานขายมีความรู้ เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี สามารถอธิบาย
รายละเอียด และให้ค าแนะน าลูกค้าได้   
  4.2 ควรอบรมให้พนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีจิตบริการ เป็นที่ประทับใจลูกค้า      

 4.3 ควรให้พนักงานขายแต่งกายสุภาพ อาจมีแบบฟอร์มของตนเอง 
5. ด้านการตลาดทางตรง  
  5.1 ควรเชิญลูกค้าให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นช่องทาง

ติดต่อสื่อสารที่ดีทางหนึ่ง สามารถกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า การส่งเสริมการตลาด เรื่องการลด 
แลก แจก แถม ได้โดยสะดวก และเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ า 

  5.2 ควรใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการตลาดทางเฟซบุ๊กมากขึ้น เพื่อจูง
ใจให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการบริโภค อยากลองชิม หรืออยากเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
เป็นการเพิ่มปริมาณลูกค้าและยอดขาย 
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อภิปรายผล  
    จากการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
           1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาของการส่งเสริมการตลาดของของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก 
ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พบว่า การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการบอกต่อได้ผลดี 
เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ แต่ยังคงมีจุดอ่อนบางประการ ได้แก่ การขาดแคลน
งบประมาณ ท าให้การส่งเสริมการตลาดไม่ต่อเนื่อง และการส่งเสริมการขายด้านการลด แลก แจก แถม 
ยังไม่มีระบบที่แน่นอน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเกสร วงศ์อนุพรกูล (Wong Anuponkun, 
2009) ที่ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่ม
แม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา มีสภาพปัญหาด้านการตลาดที่ส าคัญ คือ แหล่งจ าหน่ายยังมียอดขาย
น้อย และขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนิรันดร อรุณแสง
ศรี (Arunsangsri, 2010) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบ้านโหมน ต าบลห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่พบว่า ยังมีปัญหาด้านการตลาดคือ มีการจัดจ าหน่ายเฉพาะภายในหมู่บ้านใกล้เคียงและในต่างต าบล
เท่านั้นและยังขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ  กุลชลี  
พวงเพ็ชร์ สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ ค านวนชัย (Puangpejara, Puangpejara & Kumnuanchai, 
2016) ที่พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเท่านั้น 
 2.  ผลการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบล
พรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า มีจุดแข็ง  คือท าการส่งเสริมการตลาดหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หนังสือพิมพ์อิสระ) วิทยุชุมชน สื่อกลางแจ้ง (ป้ายโฆษณา)  
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์โดยบริการสังคมและชุมชน และการใช้ระบบปากต่อปาก ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ (Nititwattana, 2015) ที่ท าการศึกษาเรื่อง  
แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการโฆษณาไม่เกิน
ความจริง แนะน าแบบปากต่อปาก มีการจัดแสดงสินค้ามีส่วนลดและแถมสินค้า จัดกิจกรรมเพื่อจัด
คืนสู่สังคม และรู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3. กลุ่มผู้น ากลุ่มอาชีพปลาส้มฟักต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานเป็นอันดับแรก โดยสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
สร้างกิจกรรมเพื่อเพ่ิมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม เพราะจะน ามาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ (Atip-Anan et al., 2007) ที่ศึกษาเรื่อง 
กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อการพึ่งตนเองที่ส าคัญคือ ปัจจัยภายในกลุ่ม ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความเสียสละ ความสามัคคี 
ความร่วมมือ ของสมาชิกและครอบครัว การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ  
            คณะผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
 1.1 กลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผ่นพับ การจัดท าป้าย
โฆษณา การใช้วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ควรด าเนินการส่งเสริมการตลาด
ด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยบุคคล อย่างต่อเนื่อง 
 1.2 กลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีควรจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานด้านการผลิต การใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิต และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขาย การบริการลูกคา้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.3 ผู้น ากลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ควรใช้
ภาวะผู้น าในการรวมพลังความสามัคคีของสมาชิกจัดกิจกรรมหรือการประชุมเพื่อแก้ปัญหาการ
ส่งเสริมการตลาดร่วมกัน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ผู้สนใจควรท าการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟักแห่ง
อื่น ๆ  ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพอื่น ๆ  
   2.2 ผู้สนใจควรท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพปลาส้ม
ฟักที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการขนส่งสินค้า
อาหารสัตว์ของบริษัทกรณีศึกษา และเสนอแนวทางการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ของ
บริษัทกรณีศึกษา โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์  เพื่อเก็บ
ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายคลังสินค้าส าเร็จรูปและ
ขนส่ง 2) รองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง และ 3) หัวหน้าแผนกขนส่งภายนอก โดยก าหนดกิจกรรมการ
วิเคราะห์ตั้งแต่กิจกรรมวางแผนการขนส่งสินค้า จนถึงกิจกรรมการขนส่งอาหารสัตว์รวม 5 กิจกรรม 
และน าข้อมูลต้นทุนมาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมจากการวิเคราะห์ต้นทุนฐาน
กิจกรรม พบว่า ต้นทุนรวมของกิจกรรมทั้งหมด เท่ากับ 14 ,571,234.53 บาทต่อปี และมีต้นทุนรวม
ในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ต่อตัน เท่ากับ 94 บาทต่อตัน ซึ่งมีต้นทุนที่เกิดขึ้นสูงสุดในกิจกรรมการ
ขนส่งสินค้า เท่ากับ 13,802,865.51 บาทต่อปี คิดเป็น 94.73 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด โดยมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงในส่วนของน้ ามันดีเซล คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุนโดยเสนอ
ทางเลือกให้พิจารณาเปลี่ยนจากการใช้น้ ามันดีเซลเป็นการใช้ระบบแก๊ส NGV แทน ซึ่งจาก
แบบจ าลองการลงทุนการใช้ ระบบแก๊ส NGV พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ NGV จะสามารถ
ลดต้นทุนรวมในการใช้เชื้อเพลิง เท่ากับ 2,167,993.44 บาทต่อปี คิดเป็น 55.88 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
ระยะเวลาคืนทุนในรถกระบะ 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ เท่ากับ 1 ปี 2 เดือน, 7 
เดือน และ 6 เดือน ตามล าดับ 
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ค าส าคญั 
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ABSTRACT 
 This research aims of study was to analyze transportation costs of animal feed 
and propose ways to reduce the transportation costs of animal feed. The researchers 
undertook a study on transportation activity and costs by interviewing with warehouse 
manager, deputy transport manager and transport supervisors in the company. As the 
interview result, researchers has been conducted in the following sections including 5 
activities, ranging from transportation planning activities until the activities of animal feed 
transportation and cost data were subsequently analyzed by activity based costing 
method, it was found that the total cost per ton equal to 94 baht per ton and total cost 
of all activities was 14,571,234.5 baht per year by transportation costs equal to 
13,802,865.51 baht per year or equal to 94.73 percentage of total costs  that have the 
highest cost in terms of the costs caused by fuel. Thus, researchers suggest for reducing 
fuel cost by changing from fuel use to natural gas vehicle (NGV) instead, it is found that 
the investment of gas installation in NGV systems can reduce fuel costs equal to 
2,167,993.44 baht per year or 55.88 percentage and payback period in 4-wheel trucks,  
6-wheel trucks and 10-wheel trucks equal to 14 months, 7 months and 6 months 
respectively.   
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ความส าคัญของปัญหา 
 การขนส่งมีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาดเพราะการขนส่งท า
หน้าที่ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  
เมื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วก็น ามาเก็บไว้คลังสินค้า เพื่อจัดส่งผ่านไปยังพ่อค้าคนกลาง จนกระทั่ง
ถึงผู้บริโภคในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการขนส่งที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้มาก การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ไดรับความนิยมใช้ขนส่ง
สินค้าภายในประเทศมากที่สุด เพราะความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค  
ได้โดยตรง (Thriyawanich, 2015) นอกจากนี้ การขนส่งยังมีผลต่อต้นทุนรวมในการสนับสนุนการ
กระจายสินค้าสู่ตลาดอีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนหลักในการน ามา
ก าหนดราคาสินค้าที่จ าหน่ายในตลาด รวมถึง สามารถน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการบริหารในการขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพได้  
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 บริษัท อาหารสัตว์แอนิมอลฟรีดดิ้ง (นามสมมุติ) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ 
อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อาหารโคเนื้อและโคนม อาหารสุนัข ด้วยก าลังผลิตรวม 
599,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เน้นจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทมีบริการจัดส่งอาหาร
ให้ลูกค้าโดยรถบรรทุกตอนเดียว เสริมข้าง (TOYOTA VIGO 2KD) 4 ล้อ จ านวน 5 คัน รถบรรทุก 6 
ล้อ เสริมข้าง (ISUZU FRR90NM 4HK1) จ านวน 7 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ เสริมข้าง ( ISUZU 
FVM34Q 6HK1) 10 ล้อ จ านวน 11 คัน  
 

 
 
ภาพที่ 1 สถิติจ านวนรอบในการขนส่งอาหารสัตว์ตามประเภทรถ ปี พ.ศ. 2561 
 
 จากสถิติจ านวนรอบการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ ปี พ.ศ.2561 เห็นได้ว่า มีจ านวนในการขนส่ง
อาหารสัตว์จ านวน 3,205 รอบ มีการขนส่งอาหารสัตว์เฉลี่ยที่ 11.13 รอบต่อวัน ซึ่งนับว่ามีจ านวนรอบ 
ในการขนส่งต่อวันที่สูงพอสมควรและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตามอย่างมาก โดยจากการสัมภาษณ์หัวหน้า
แผนกขนส่งบริษัทกรณีศึกษา พบว่า บริษัทยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ถูกต้อง  
ท าให้ไม่ทราบต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่แท้จริง โดยบริษัทมีการค านวณต้นทุนการขนส่งสินค้าที่มุ่งเน้น
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการขนส่งเท่านั้น ได้แก่ ระยะทางที่ขนส่ง น้ าหนักบรรทุก และประเภทรถที่ใช้
ขนส่ง เพื่อค านวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการเดินทาง ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาไม่ได้น ารายละเอียดในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าอื่น ๆ มาค านวณ เช่น กิจกรรมที่เกิดก่อนการขนส่ง กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการเดินรถหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเดินรถบรรทุก และกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลังการขนส่งสินค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนที่แอบแฝงทั้งสิ้น การไม่พิจารณาต้นทุนแฝง
เหล่านี้ ท าให้บริษัทเข้าใจผิดว่าต้นทุนที่เกิดไม่ได้ส่งผลต่อก าไรในปัจจุบัน แต่ในทางกลับกันอาจจะได้รับ
ผลตอบแทนลดลงกว่าที่ควรจะได้รับหรืออาจท าให้ขาดทุนก็เป็นได้  
 คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าที่
แท้จริงของบริษัทกรณีศึกษา โดยน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based 
Costing: ABC) มาประยุกต์ใช้ในการค านวณหาต้นทุนในการด าเนินการขนส่งสินค้า โดยระบบต้นทุนฐาน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

17 

กิจกรรม (Activities-Based Costing: ABC) หมายถึง การวัดค่าต้นทุน และผลการปฏิบัติงานอันเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในรูปของสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 
(Panyayingyong, 2010) ซึ่งจะท าให้ทราบถึงต้นทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าที่แท้จริง  
และสามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมถึงปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1) บริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนรวม ต้นทุนต่อตันในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ในปัจจุบัน
เท่าไร หลังมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในการค านวณ และต้นทุนที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อก าไรในปัจจุบันหรือไม่ 

2) แนวทางการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ควรจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมการขนส่งสินค้าอาหาร
สัตว์ของบริษัทกรณีศึกษา 

2) เพื่อเสนอแนวทางลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ของบริษัทกรณีศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้  คณะผู้ วิจัยมุ่ งศึกษาและวิ เคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์   
จากกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทผลิตและขนส่งสินค้าประเภทอาหารสัตว์ จ านวน 1 บริษัท คือ บริษัท
อาหารสัตว์แอนนิมอลฟรีดดิ้ง เนื่องด้วย บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจในการผลิตและ
จ าหน่ายอาหารสัตว์มาเป็นระยะเวลา 42 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีในการน ามาศึกษาเพราะมีการประกอบ
ธุรกิจมายาวนาน มีการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติอย่างครบถ้วนท าให้สามารถเก็บข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างละเอียด โดยคณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: 
ABC) มาประยุกต์ใช้ในการค านวณหาต้นทุนในการด าเนินการขนส่งสินค้า  และเก็บข้อมูลตั้งแต่
กระบวนการรับค าสั่งขนสินค้า วางแผนการขนส่ง ติดต่อประสานงานระหว่างการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
ขึ้นรถบรรทุก จัดท าเอกสารขนส่ง จัดเตรียมรถขนส่งและพนักงานขับรถ จนถึงการขนส่งสินค้า  
เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนขนส่งต่อตันในปัจจุบันของบริษัท และสามารถหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่ง
อาหารสัตว์ในกิจกรรมที่เกิดต้นทุนสูง   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัย ด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ โดยท าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) กับผู้ที่เกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญของบริษัท จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง  
รองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง และหัวหน้าแผนกขนส่งภายนอก เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับค า
สั่งซื้อจนถึงขนส่งสินค้าถึงสถานที่ปลายทาง  
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 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับค าสั่งซื้อจนถึงขนส่งสินค้าถึงสถานที่ปลายทาง โดยรวบรวมต้นทุนทั้งหมด
จ าแนกตามทรัพยากร ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2) ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ใช้สอย 3) ค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องจักรอุปกรณ์ 4) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง (Banomyong, Supatn & 
Chaisurayakarn, 2008)   
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1) คณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น  
 2) น าข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ตามแนวคิด
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) โดยขั้นตอนการค านวณต้นทุนกิจกรรม ABC 
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน (Banomyong,  Supatn & Chaisurayakarn, 2008) ดังนี้ 
              2.1) การก าหนดกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ
ขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ของบริษัทกรณีศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 5 กิจกรรมหลัก 25 กิจกรรมย่อย  
              2.2) ค านวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด โดยงานวิจัยนี้ได้มีการ
คิดต้นทุนรวมของทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2) ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ใช้สอย 
3) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ 4) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลืองเป็นรายปี และ
ก าหนดตัวผลักดันทรัพยากรหรือเกณฑ์การกระจายต้นทุน เพื่อสามารถกระจายต้นทุนโดยดูจากเกณฑ์
การกระจาย ซึ่งจะท าให้การกระจายต้นทุนจากทรัพยากรแต่ละด้านไปสู่แต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน 
              2.3) น าต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้ง 4 ด้านที่ค านวณได้มากระจายตามแต่ละกิจกรรม 
โดยจ าแนกเป็นกิจกรรมย่อยหรือกิจกรรมใหญ่ตามความเหมาะสม และจะต้องมีความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์จริงขององค์กร เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จะท าให้ได้ข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมด 
              2.4) การน าข้อมูลที่ได้มาค านวณต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งจะน าต้นทุนทั้งหมดที่ได้
อย่างละเอียดมารวมต้นทุนในทรัพยากรเดียวกันและแสดงเป็นต้นทุนในภาพรวมต้นทุนกิจกรรมหลัก
ของการกระจายสินค้าอาหารสัตว์ 
              2.5) ศึกษาตัวผลักดันกิจกรรม ซึ่งหมายถึง จ านวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
   2.6) ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม ในงานวิจัยนี้จะคิดเป็นต้นทุนต่อตัน 
เพราะใช้ในการเปรียบเทียบกับต้นทุนขนส่งอาหารสัตว์ของบริษัทกรณีศึกษาในปัจจุบันที่คิดเป็น
ต้นทุนต่อตัน โดยคิดจากสมการ ดังนี ้ 
 

ต้นทุนต่อหน่วย = ต้นทุนทั้งหมดของกิจกรรม ÷ ปริมาณการปฏิบัติงาน 
 
 3) เมื่อทราบถึงต้นทุนการขนส่งอาหารสัตว์ที่แท้จริง คณะผู้วิจัยน ามาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับต้นทุนในปัจจุบันที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบของต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อก าไรขององค์กร 
 4) คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ต้นทุนจากกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นสูงสุด และเสนอแนวทาง
ในการลดต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าว โดยเสนอเป็นแนวทางที่เป็นลักษณะแนวคิดหรือแบบจ าลองที่
ทางบริษัทกรณีศึกษาสามารถน าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงในอนาคต ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
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ดังกล่าวจะต้องมีการเสนอแนวทางหรือแบบจ าลองที่มีความเป็นไปได้โดยมีการอ้างอิงจากงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่น่าเชื่อถือรองรับแนวทางดังกล่าว 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทนุรวมและต่อหน่วยการขนส่งอาหารสัตว ์ 
 ก าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยของการขนส่งอาหารสัตว์ โดยสามารถแบ่งเป็น  
5 กิจกรรมหลัก ได้แก่  1) การวางแผนการขนส่ง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย 2) การติดต่อประสานงาน 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย 3) การจัดเตรียมรถบรรทุกขนส่ง ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย  
4) การจัดท าเอกสารขนส่ง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย และ 5) ขนส่งสินค้า ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย 
 จากนั้น ค านวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด และก าหนดตัวผลักดัน
ทรัพยากร สามารถแสดงผลจากต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน จ านวน 18 ทรัพยากรย่อย ได้แก่  
1) ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล 2) ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ 3) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ 
4) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยคิดเป็นต้นทุนรายปีรวม 14 ,571,234.53 บาท  
ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีต้นทุนทรัพยากรบุคคลสูงที่สุด เท่ากับ 5,847,600 บาทต่อปี คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา คือ ทรัพยากรเครื่องจักร เท่ากับ 4 ,488,148.73 บาทต่อปี คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ 
ทรัพยากรวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง เท่ากับ 4,155,904.30 บาทต่อปี คิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์ และ
ทรัพยากรพ้ืนที่ เท่ากับ 79,581.50 บาทต่อป ีคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ต้นทุนรายปีในการขนส่งอาหารสัตว์ของทรัพยากร 4 ด้านที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 
 

ทรัพยากรบุคคล จ านวน ต้นทุนต่อป ี(บาท) ต้นทุนรวม (บาท/ปี) 
ค่าจ้างแรงงานฝ่ายขาย 1 คน 26,187.97 

5,847,600 
ค่าจ้างแรงงานฝ่ายห้องชั่ง 2 คน 11,173.54 
ค่าจ้างแรงงานฝ่ายขนส่ง 37 คน 5,760,655.93 
ค่าจ้างแรงงานฝ่ายคลังสินค้า 3 คน 49,582.56 

ทรัพยากรพื้นที่ จ านวน ต้นทุนต่อปี (บาท) ต้นทุนรวม (บาท/ปี) 
ค่าโทรศัพท ์ 12 เดือน 12,600 

79,581.50 ค่าไฟ 12,903 ยูนิต 58,650.84 
ค่าซ่อมแซมอาคาร 81,600 ตร.ม. 8,330.66 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรเครื่องจักร จ านวน 
ต้นทุนต่อปี 

(บาท) 
ต้นทุนรวม 
(บาท/ปี) 

ค่าเสื่อมยานพาหนะ 23 คัน 1,933,213.71 

4,488,148.73 

ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ 23 คัน 954,441.36 
ค่าภาษียานพาหนะ 23 คัน 82,800 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน 37,200 
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ 7 เครื่อง 16,466.34 
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 23 คัน 1,000,607.32 
ค่าผ้าใบคลุมรถ 18 ผืน 43,200 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาตาชั่ง 2 เครื่อง 60,000 
ค่าเสื่อมสายพาน 3 เส้น 155,520 
ค่าพาเลท 230 พาเลท 204,700 
ค่ากระดาษ A4 5 รีม 410 

4,155,904.30 

ค่ากระดาษต่อเนื่องเคมี 3 กล่อง 7,500 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 157,086.45 ลิตร 3,879,763.55 
ค่าพิมพ์ขาว-ด า 5261 แผ่น 3,945.75 
ค่าทางด่วน 12 เดือน 177,165 
ค่าแก็ส 240 ถัง 87,120 

รวมทรัพยากร 4 ด้าน(บาท/ปี) 14,571,234.53 
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ภาพที่ 2 สัดสว่นต้นทุนในทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน 
 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการการกระจายต้นทุนของทรัพยากรทั้ง 4 ด้านที่ได้จากตารางที่ 1  
สู่กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม พบว่า ในการขนส่งอาหารสัตว์ของทรัพยากรทั้ง 4 ด้านของบริษัท
กรณีศึกษามีต้นทุนรวม 14,571,234.53 บาทต่อปี ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 ด้านเข้า
สู่รายกิจกรรมหลัก กิจกรรมขนส่งสินค้ามีต้นทุนรวมมากที่สุด เท่ากับ 13 ,802,865.51 บาทต่อปี คิด
เป็น 94.73 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กิจกรรมการจัดเตรียมรถโดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 589 ,526.84 
บาทต่อปี คิดเป็น 4.05 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการจัดท าเอกสารขนส่งมีต้นทุนรวม เท่ากับ 61,756.61 
บาทต่อปี คิดเป็น 0.42 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการวางแผนการขนส่งมีต้นทุนรวม เท่ากับ 58 ,819.20 
บาทต่อปี คิดเป็น 0.40 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมการติดต่อประสานงานมีต้นทุนรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 
58,266.37 บาทต่อปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.40 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 3 และตารางที่ 2 โดยมีต้นทุนต่อ
หน่วย เท่ากับ 94 บาทต่อตัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สัดสว่นต้นทุนในกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม 
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ตารางที่ 2 สรุปต้นทุนจากทรัพยากร 4 ด้านในรายกิจกรรมหลักในการขนส่งอาหารสัตว์ 
 

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก  รวมต้นทุน 

(บาทต่อปี) A B C D E 

ด้า
นบ

ุคค
ล 

ค่าจ้างแรงงานฝ่าย
ขาย 

20,950.38 5,237.59 - - - 

5,847,600 

ค่าจ้างแรงงานฝ่าย
ห้องชั่ง 

- - 6,983.46 4,190.08 - 

ค่าจ้างแรงงานฝ่าย
ขนส่ง 

14,665.27 3,840.90 3,491.73 6,983.46 5,731,674.57 

ค่าจ้างแรงงานฝ่าย
คลังสินค้า 

- - 49,582.56 - - 

ด้า
นพ

ื้นท
ี ่ ค่าโทรศัพท์ - 12,600.00 - - - 

79,581 
ค่าไฟ 17,595.25 20,527.79 8,797.63 11,730.17 - 
ค่าซ่อมแซมอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง 

833.07 833.07 5,831.46 833.07 - 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

จัก
ร 

ค่าเสื่อมยานพาหนะ - - - - 1,933,213.71 

4,488,148 

ค่าเบี้ยประกันภัย-
ยานพาหนะ 

- - - - 954,441.36 

ค่าภาษียานพาหนะ - - - - 82,800.00 
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

- 7,440.00 - 29,760.00 - 

ค่าเสื่อมราคา
คอมพิวเตอร์ 

4,775.24 6,915.86 - 4,775.24 - 

ค่าซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

- - - - 1,000,607.32 

ค่าผ้าใบคลุมรถ - - - - 43,200.00 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา
ตาชั่ง 

- - 60,000 - - 

ค่าเสื่อมสายพาน - - 155,520 - - 
ค่าพาเลท - - 204,700 - - 

ด้า
นว

ัสด
ุใช

้งา
นฯ

 

ค่ากระดาษ A4 - 82.00 - 328.00 - 

4,155,904 

ค่ากระดาษต่อเนื่อง
เคม ี

- - 7,500.00 - - 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - - - - 3,879,763.55 
ค่าพิมพ์ขาว-ด า - 789.15 - 3,156.60 - 
ค่าทางด่วน - - - - 177,165.00 
ค่าแก๊ส - - 87,120.00 - - 

ต้นทุนกิจกรรมหลกัทั้งหมด 58,819.2 58,266.37 589,526.84 61,756.61 13,802,865.51 14,571,234 
ต้นทุนกิจกรรมหลกั 

ทั้งหมด(%) 0.40 0.40 4.05 0.42 94.73 100 
ต้นทุนต่อหน่วย(บาทต่อตัน) 14,571,234 หาร 155,006 = 94 บาทต่อตัน 

 
หมายเหตุ: A คือ กิจกรรมการวางแผนการขนส่ง, B คือ กิจกรรมการติดต่อประสานงาน, C คือ กิจกรรมการ
จัดเตรียมรถบรรทุกขนส่ง, D คือ กิจกรรมการจัดท าเอกสารขนส่ง และ E คือ กิจกรรมขนส่งสินค้า  
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จากตารางที่ 2 พบว่า ต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 94 บาทต่อตัน ถือเป็นต้นทุนในการขนส่งที่
สูงมาก เพราะบริษัทกรณีศึกษาได้รับค่าบริการจากการขนส่งสินค้า ในราคา 55.78 บาทต่อตัน ท าให้
ส่งผลกระทบต่อก าไรของทางบริษัทอย่างมาก เพราะขาดทุนจากการขนส่ง เท่ากับ 38.22 บาทต่อตัน 
โดยค่าใช้จ่ายส่วนมากสูญเสียให้ในรายกิจกรรมที่บริษัทกรณีศึกษาไม่ได้ตระหนักถึงต้นทุนในราย
กิจกรรมนั้นอย่างรอบคอบ และอาจจะมีสาเหตุจากการไม่มีการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละกิจกรรมแต่แรก อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมขนส่ง
อาหารสัตว์ ท าให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถเห็นภาพรวมแนวโน้มของต้นทุนรวมในการขนส่งอาหาร
สัตว์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงและวางแผนในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ด้านขนส่งสินค้าให้ลดลง และสามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในราย
กิจกรรมได้ต่อไป คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ในล าดับถัดไป 

แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งอาหารสัตว์ 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของการขนส่งอาหารสัตว์ ภาพที่ 3 พบว่า กิจกรรมที่มี

ต้นทุนสูงที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่งสินค้า มีสัดส่วนถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสาเหตุอันดับที่ 1 มาจาก
ค่าจ้างบุคคลากร แต่คณะผู้วิจัยไม่น ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข เนื่องจากบริษัทไม่มีแนวทางที่
จะปรับลดพนักงานลง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่สาเหตุอันดับที่ 2 รองลงมา คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ในการขนสินค้า โดยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 3,879,763.55 บาทต่อปี หรือ 323,313.63 บาทต่อเดือน  

บริษัทกรณีศึกษามีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยจะมีการใช้รถกระบะ 4 ล้อ ตอนเดียว เสริม
ข้าง (TOYOTA VIGO 2KD) ในการขนส่งสินค้า จ านวน 5 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ เสริมข้าง (ISUZU 
FRR90NM 4HK1) ในการขนส่งสินค้า จ านวน 7 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ เสริมข้าง (ISUZU FVM34Q 
6HK1) ในการขนส่งสินค้า จ านวน 11 คัน โดยทุกเดือนจะมีการใช้น้ ามันดีเซลในการขนส่งมีต้นทุนค่า
น้ ามันดีเซลรถกระบะ 4 ล้อ อยู่ที่ 8,487.19 บาทต่อคันต่อเดือน รถบรรทุก 6 ล้อ อยู่ที่ 17,394 บาทต่อ
คันต่อเดือน และรถบรรทุก 10 ล้อ อยู่ที่ 24,806.61 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยน้ ามัน
ดีเซลอยู่ที่ 27.29 บาทต่อลิตร (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 2019a) 
คณะผู้วิจัยจึงเสนอแบบจ าลองทางเลือกในการให้บริษัทกรณีศึกษาปรับเปลี่ยนการใช้น้ ามันดีเซลมาใช้
แก๊ส NGV โดยอ้างอิงแนวคิดดังกล่าวจากผลการศึกษาของ Athikomrattanakul & Rattanachum 
(2017) พบว่า ในการขนส่งโดยรถพ่วงที่ใช้น้ ามันมีต้นทุนอยู่ที่ 26,634.82 บาทต่อรอบการขนส่ง ขณะที่
รถพ่วงที่ใช้ NGV มีต้นทุนอยู่ที่ 21,183.82 บาทต่อรอบการขนส่ง ซึ่งมีต้นทุนที่แตกต่างกัน 20.47 
เปอร์เซ็นต์ จากผลงานวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยเสนอให้ใช้แก๊ส NGV แทน โดยราคาของ NGV มีราคาเฉลี่ย
อยู่ที่ 16.01 บาทต่อกิโลกรัม (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 2019b) ซึ่ง
จะท าให้ต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงลดลงได้ แต่ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการลงทุนในการติดตั้งระบบแก๊ส 
คณะผู้วิจัยจึงเสนอข้อมูลการใช้รถขนส่งในการติดตั้งระบบแก๊ส NGV เปรียบเทียบกับการใช้น้ ามันดีเซล 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนต่อคันในรถกระบะ 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อได้เท่ากับ 
3,508.08, 7,191 และ 10,253.52 บาท ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 และจากแบบจ าลอง พบว่า การลงทุน
ติดตั้งแก๊สในระบบ NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงรถกระบะ 4 ล้อ จ านวน 5 คันได้ เท่ากับ 
17,540.4 บาทต่อเดือน รถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 7 คันได้ เท่ากับ 50,337 บาทต่อเดือน และรถบรรทุก 
10 ล้อ จ านวน 11 คันได้ เท่ากับ 112,788.83 บาทต่อเดือน รวมต้นทุนที่ลดลงได้ทั้งหมด 180,666.23 
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บาทต่อเดือน คิดเป็น 2,167,993.44 บาทต่อปี  ซึ่ งสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากเดิมได้  
3,879,763.55  บาทต่อปี คิดเป็น 55.88 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 4 โดยจากแบบจ าลองการ
ลงทุนติดตั้งแก๊ส NGV มีระยะเวลาในการคืนทุนรถกระบะ 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ 
เท่ากับ 13.97 เดือน (1 ปี 2 เดือน), 6.81 เดือน (7 เดือน) และ 5.36 เดือน (6 เดือน) ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของการลด
ต้นทุนกิจกรรมหลักในการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งอาหารสัตว์ของบริษัทกรณีศึกษาได้ 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการลงทุนการต้ังระบบแก๊ส NGV กับการใช้น้ ามนัดีเซลแบบเดิมต่อรถบรรทุก

ขนส่งประเภท 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ (จ านวน 1 คัน) 
 

รถกระบะ 4 ล้อ 

ชนิด
เชื้อเพลิง 

ราคา
เชื้อเพลิง 

เงินทุน
ติดตั้งระบบ
แก๊ส (บาท) 

อัตรา
สิ้นเปลือง 
(บาท/กม.) 

ความ
ประหยัด 

(บาท/กม.) 

ค่าเชื้อเพลิง 
(บาท/เดือน) 

ความประหยัด 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
คืนทุน 
(เดือน) 

น้ ามัน
ดีเซล 

27.29 - 2.27 0 8,487.19 0  

NGV 16.01 49,000 1.33 0.94 4,979.11 3,508.08 13.97 

รถกระบะ 6 ล้อ 

ชนิด
เชื้อเพลิง 

ราคา
เชื้อเพลิง 

เงินทุน
ติดตั้งระบบ
แก๊ส (บาท) 

อัตรา
สิ้นเปลือง 
(บาท/กม.) 

ความ
ประหยัด 

(บาท/กม.) 

ค่าเชื้อเพลิง 
(บาท/เดือน) 

ความ
ประหยัด 

(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
คืนทุน 
(เดือน) 

น้ ามัน
ดีเซล 

27.29 - 4.55 0 17,397.38 0  

NGV 16.01 49,000 2.67 1.88 10,206.38 1,7191.00 6.81 

รถกระบะ 6 ล้อ 

ชนิด
เชื้อเพลิง 

ราคา
เชื้อเพลิง 

เงินทุน
ติดตั้งระบบ
แก๊ส (บาท) 

อัตรา
สิ้นเปลือง 
(บาท/กม.) 

ความ
ประหยัด 

(บาท/กม.) 

ค่าเชื้อเพลิง 
(บาท/เดือน) 

ความ
ประหยัด 

(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา
คืนทุน 
(เดือน) 

น้ ามัน
ดีเซล 

27.29 - 6.82 0 24,806.61 0  

NGV 16.01 55,000 4.00 2.82 14,553.09 10,253.52 5.36 
 
หมายเหตุ: ราคาเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 2019a) 
ราคาเชื้อเพลิง NGV (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 2019b) ราคาติดตั้งระบบแก๊ส 
NGV และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแก๊ส NGV (Energy Reform, 2019) 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนที่ลดลงในการใช้ระบบแก๊ส NGV กับการใช้น้ ามันดีเซลแบบเดิมในรถ
ขนส่งประเภท 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนรวมจากการขนส่งโดยใช้น้ ามันดีเซลกับแก๊ส NGV ในรถขนส่งประเภท 4 

ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งอาหารสัตว์ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม 
(Activity based costing : ABC) ท าให้ทราบถึงต้นทุนรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น เท่ากับ 14,571,234.53 
บาทต่อปี และพบว่า ต้นทุนในกิจกรรมหลักที่สูงสุด คือ ต้นทุนกิจกรรมการขนส่งสินค้า เท่ากับ 
13,802,865.51 บาทต่อปี รองลงมา คือ กิจกรรมการจัดเตรียมรถขนส่ง กิจกรรมจัดท าเอกสารขนส่ง 
กิจกรรมการวางแผนการขนส่ง และ กิจกรรมการติดต่อประสานงาน โดยพบว่า การขนส่งอาหารสัตว์ 
มีต้นทุนรวมต่อตันอยู่ที่ 94 บาท ถือเป็นต้นทุนรวมในการขนส่งที่สูงมากและส่งผลต่อรายได้ของบริษทั 
เพราะบริษัทกรณีศึกษาได้รับค่าบริการจากการขนส่งสินค้าในราคา 55.78 บาทต่อตัน  
โดยค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อต้นทุนรวมในกิจกรรมการขนส่งสินค้ามากที่สุด คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประเภทรถขนส่ง จ ำนวนรถ
ต้นทุนน  ำมันดีเซล

(บำท/เดือน/คัน)

ต้นทุนแก๊ส NGV

(บำท/เดือน/คัน)

ต้นทุนรวมน  ำมันดีเซล

(บำท/เดือน)

ต้นทุนรวมแก๊ส NGV

(บำท/เดือน)

ต้นทุนเชื อเพลิงท่ีลดลง

(บำท/เดือน)

กระบะ 4 ล้อ 5             8,487.19        4,979.11       42,435.95            24,895.55          17,540.40            

บรรทุก 6 ล้อ 7 17,397.38      10,206.38     121,781.66          71,444.66          50,337.00            

บรรทุก 10 ล้อ 11 24,806.62      14,553.09     272,872.82          160,083.99         112,788.83           

180,666.23           ต้นทุนรวมท่ีลดลง (บำทต่อเดือน)

ต้นทุนรวมทั งปีท่ีลดลง คือ 12 x 180,666.23 เท่ำกับ 2167994.76 บำทต่อปี คิดเป็น 55.88 เปอร์เซ็นต์จำกต้นทุนรวมทั งหมด
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สอดคล้องกับ Panyayingyong (2010) พบว่า การขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดคิดเป็น 86.26 
เปอร์เซ็นต์ในการกระจายสินค้า โดยต้นทุนการขนส่งสินค้า 51 เปอร์เซ็นต์เกิดจากต้นทุนของค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 ส าหรับแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งอาหารสัตว์ ผู้วิจัยเลือกกิจกรรมหลักที่มีต้นทุน
เกิดขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่า มีต้นทุนในส่วนของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้สูงถึง 
3,879,763.55บาทต่อปี คิดเป็น 323,313.63 บาทต่อเดือน จากการใช้รถบรรทุกจ านวน 23 คัน  
โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV ซึ่งมีการคิดต้นทุนในการลงทุนและต้นทุนเชื้อเพลิง 
โดยจากแบบจ าลอง พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ NGV สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากเดิม 
3,879,763.55 บาทต่อปี คิดเป็น 55.88 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ Sangdee, Butvong, & Deeying 
(2017) พบว่า การลงทุนในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้น้ ามันดีเซลเป็นระบบแก๊ส NGV จะสามารถ
ลดต้นทุนค่าน้ ามันดีเซลลงได้ 57,576.5 บาทต่อปี คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนในระยะเวลา 
1 ปี 8 เดือน อีกทั้ง Athikomrattanakul, & Rattanachum (2017) กล่าวว่า จากการเปรียบเทียบ
ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าใน 1 รอบการขนส่ง จะพบว่ารถพ่วงที่ใช้ NGV มีต้นทุนถูกกว่ารถพ่วง 
ที่ใช้น้ ามันค่อนข้างมาก โดยมีต้นทุนถูกกว่า 5 ,451 บาทต่อรอบการขนส่งหรือคิดเป็น 20.47 
เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าการใช้ NGV จะสามารถลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการขนส่งได้ค่อนข้างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการน าผลวิจัยไปใช ้
  1.1 จากผลการวิจัยที่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนในรายกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้บริษัท
กรณีศึกษาตระหนักถึงต้นทุนในกิจกรรมในการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรม และควรเร่ง
ด าเนินการหาสาเหตุของการเกิดต้นทุนในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมก าไรให้กับองค์กร 
  1.2 บริษัทที่มีธุรกิจในการขนส่งในลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถน าผลจากงานวิจัย
ไปวิเคราะห์ต้นทุนในรายกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันได้ เช่น การวางแผนในการขนส่ง การใช้
ทรัพยากรในแต่ละด้านในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น และสามารถน าไปสู่การหาวิธีการในการลดต้นทุนใน
กิจกรรมดังกล่าวได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 
   2.1 ข้อมูลต้นทุนจากกิจกรรมหลักในแต่ละกิจกรรมยังมีรายละเอียดเชิงลึกที่ยังไม่ได้
มีการจ าแนกไว้อย่างชัดเจน ควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อน ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม 
และท าให้ทราบถึงต้นทุนรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   2.2 การเสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV เป็นการเสนอในมิติของการลงทุนจาก
การขนส่งตามระยะทางเพียงมิติเดียว ควรจะมีการศึกษามิติอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ที่จะน าไปสู่การด าเนินจริง เช่น การกระจายตัวของสถานีเติมแก๊สในพื้นที่ ความปลอดภัยในการใช้
งาน การรับประกัน อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ในระยะยาว การซ่อมบ ารุง เป็นต้น จะสามารถเป็น
ข้อมูลตัดสินใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
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phū hai bo ̜̄rikān rapčha ̄ng khonsong [Activity based costing: A case study 
of a logistics provider]. Master’s thesis Srinakharinwirot University. 

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited. (2019a). rākhā namman [Fuel 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์และสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน     
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประเมินรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้การสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น 
และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด 3) ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) สร้างแบบประเมินรูปแบบ       
5) น าเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบ 6) ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล  
 จากผลการวิจัยได้รูปแบบที่ชื่อว่า FCCPjBL Model ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 7 โมดูล ได้แก่ 
ส่วนของ Input 1) Teacher Module 2) Student Module 3) Coaching-Mentoring Module ส่วนของ 
Process 4) FC Learning Module 5) PjBL Module ส่วนของ Output 6) Project Module 7) Examiner 
Module ผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40) ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น 
สามารถน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) synthesize and developed conceptual 
framework of a flipped classroom by collaborative learning with coaching-mentoring 
through project-based learning, 2) evaluate framework of a flipped classroom by 
collaborative learning with coaching-mentoring through project-based learning.  The 
sample group of this research were 12 experts by purposive sampling method. The 
model evaluation used focus group method. The research tools used were the 
synthesized instructional model and the evaluation form. The data were analyzed by 
using Mean and Standard Deviation. The research process consisted of 6 steps as 
follows; 1) studied journals, texts, and researches, 2) synthesized a framework, 3) defined 
expert group, 4) created evaluation form, 5) presented conceptual and framework,  
6) corrected and concluded.  
 The research results were FCCPjBL Model that consisted of 3 part 7 modules 
as follows; input part 1) Teacher Module. 2) Student Module. 3) Coaching-Mentoring 
Module, process part. 4) FC Learning Module. 5) PjBL Module, output part. 6) Project 
Module. and 7) Examiner Module. The evaluation results of the synthesized model 
was most appropriate (Mean=4.81, Standard Deviation=0.40. It revealed that was 
verified and be used the model. 
 
Keywords 
 Flipped Classroom, Collaborative Learning, Project-Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น หลากหลายรูปแบบ และวิธีบริหารจัดการที่เอื้อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง 
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การจะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจ าเป็นต้องสร้าง 
สภาพแวดล้อม ก าหนดเงื่อนไขปัจจัย รวมทั้งระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ 
และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 
ซึ่งก าหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง 
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ  
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ (Office of the National 
Education Commission, 2008) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และผู้เรียนต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ เนื้อหาวิชาท าให้ระบบอินเทอร์ เน็ตถูกน ามาใช้ ในการเรียนการสอน ( Apirating & 
Srisomphan, 2017) การเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการ มีการ
พัฒนาไปตามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการน าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
คิดค้น พัฒนา และสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เอื้ออ านวยประโยชน์ให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อผู้เรียน ท าให้สื่อการเรียนการสอนในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)  
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน (Tiantong, 2011) ทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของนักเรียนโดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน 
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ การเพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ จึงต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน โดยศึกษาทักษะส าคัญที่ผู้เรียนพึงมี 
รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีนักการศึกษาได้คิดค้นรูปแบบ
การสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Learning) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-Operative) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructivist) การเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligent) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นต้น ซึ่งผู้สอนต้องเลือก วิธีการสอนที่เหมาะสมมา
บูรณาการให้สามารถสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ (Panich, 2012) 
 การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นวิธีเรียนรู้แบบ 
กลับทาง คือ เรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียนหรือรับการถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้าง
ความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับการถ่ายทอดมาให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
พลัง เกิดทักษะที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ช่วยให้
ครูท าวิดีโอสอนวิชาได้โดยง่ายและเอาไปแขวนไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ให้ศิษย์ที่ขาดเรียนเข้าไปเรียน
ได้ ศิษย์ที่เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้อีก ไม่ต้องพึ่งการจดผิด ๆ ถูก ๆ ตก ๆ หล่น ๆ อีกต่อไป ช่วยลด
ภาระงานครูไม่ต้องสอนช้ าแก่เด็กที่ขาดเรียนไปท ากิจกรรม แต่คุณค่าของวิดีโอบทเรียนที่แขวนไว้บน
อินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น วิดีโอบทเรียนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักเรียนไม่จ าเป็นต้ องใช้
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เวลาที่โรงเรียนในการเรียนเนื้อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อตนเองคือใช้ส าหรับฝึกแปลงเนื้อหา
ความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริงซึ่งช่วงเวลาฝึกหัดนี้ ต้องการ
ความช่วยเหลือจากครูมากกว่าต ารา (Panich, 2013) 
 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง 
พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือท ากิจกรรม และในขณะเดียวกันผู้เรียนต้องใช้
กระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า 
ในสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่ด้วย (Dejakupt & Yindeesook, 2019) ส่วนราชบัณฑิตให้ความหมายของ 
การเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนอย่างมีชีวิตชีวาและ
อย่างตื่นตัว (Office of the Royal Society, 2015) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการท างาน
เดียวกัน โดยผู้เรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ ความสนใจ คละความถนัด 
โดยทั่วไปมีจ านวน 4 คน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างท าหน้าที่ของตน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและร่วมรับผิดชอบงานของสมาชิกกลุ่มของตน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและกลุ่มท างาน ในการท างานแบบรวมพลังนี้ เน้นให้เด็กเก่งหรือมีความสามารถสูงช่วยเหลือ
เด็กอ่อนหรือเด็กที่เรียนช้า เพื่อไม่ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้หรือช่วยให้ทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้เหมือนกัน 
(Dejakupt & Yindeesook, 2019) 
 กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Coaching-Mentoring) เป็นการให้ผู้ที่มีความสามารถ
หรือเป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหารในโรงเรียนให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น แต่อาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ใน
ปัจจุบันโดยตรง พี่เลี้ยงจะเรียกว่า mentor ส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
พี่เลี้ยงเรียกว่า mentee หลักการของกระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง เป็นดังนี้ 1) พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าทุกคนมีความส าคัญควรมีความเท่าเทียมกันในโรงเรียน 2) ต้องเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลง
และมีความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพในชีวิต 3) ต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ
คนที่มีแบบการเรียนรู้ต่างกัน ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดต่างกัน 4) พัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลและต้องพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 5) ส่งเสริมให้มีการท างาน
ร่วมกัน แบบชุมชนนักเรียนรู้มืออาชีพ เป็นผู้เรียนรู้มากกว่าการเป็นผู้แข่งขันกัน 6) มีการสร้างเสริม
ก าลังใจ สร้างแรงจูงใจภายใน ให้ผู้รับการช่วยเหลือมีแรงจูงใจภายในตนเอง และใฝ่เรียนรู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และ 7) ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองด้วยการปรับปรุงแก้ไขด้วยการท า (Action) การวิจัย 
(Research) (Dejakupt & Yindeesook, 2019) 
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PjBl) เป็นการน าโครงงาน
มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งโครงงานจะถูกสร้างขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนจะถูก
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ของผู้เรียนจะถูกยกระดับขึ้น เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานของตนเอง 
จากการค้นคว้า ออกแบบ พัฒนา และลงมือปฏิบัติการท าโครงงานให้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งได้มีการ
น าเสนอโครงงานแก่ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น (Tiantong, 2013) การจัดการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานโดยใช้ทฤษฎีของ LAC หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตามขั้นตอนของ 
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LAC มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) แยกแยะปัญหา รายการหรือสาระ 2) วินิจฉัยเบื้องต้น 3) วางแผนและ
ก าหนดงานที่ต้องท า 4) ค้นคว้าหัวเรื่อง 5) ร่างและพัฒนาผลงาน 6) น าเสนอผลงาน และ  
7) ประเมินผล (Vuthi, 2015) 
 รายวิชาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเบื้องต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เขียนรายงานการวิจัย และฝึกปฏิบัติ (Nakhon Pathom Rajabhat University, 2017) 
 จากนวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะผนวกรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ 
โดยการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ
รวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นรูปแบบที่สนับสนุนผู้เรียน
และะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ก่อให้เกิดผลงานและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 
กระบวนการสอนงานแบบพี่เลี้ยง นวัตกรรมทางการศึกษา ระบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ร่างกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยก าหนด
กรอบแนวคิดกว้าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านไว้ 3 ประเด็น 1) การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกแบบรวมพลังทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน 2) การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยผู้เรียนต้องเรียนรู้
ด้วยโครงงานเป็นฐานและให้ผู้เรียนส่งชิ้นงานเข้าในระบบ และ 3) การประเมินชิ้นงานโดยอาจารย์ 
ผู้มีคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้สอน 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 12 คน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป 
และ 3) มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 1) ด้านการสร้างสื่อ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 คน 2) ด้านนวัตกรรมการศึกษารูปแบบ 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 5 คน และ 3) ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 2 คน 
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 ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรูปแบบ 
  ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
เป็นฐาน จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง ( Index Of 
Consistency: IOC) เพื่อวิเคราะห์ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินโดยเลือกข้อที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Tiantong, 2011) โดยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่สร้างขึ้นทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องประเมินการยอมรับว่าเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไป การวิเคราะห์
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นใช้ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ritcharoon, 2014) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลความคิดเห็นของเบสท์ (Best, 
1981) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนระดบัความคิดเห็น 
 

คะแนนค าตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
5 4.50 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.50 - 4.49 มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย 
1 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

 
 ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล 
 ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วย 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เช่น อธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน และเพิ่มรายละเอียดของแต่ละ
โมดูล 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แสดงดัง 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
 จากภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
แบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีองค์ประกอบ ดังนี ้
 1. ส่วนของ Input 
    1.1 Teacher Module เป็นโมดูลส่วนผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการใหเนื้อหา ใบงาน 
แบบทดสอบ จัดการข้อมูลของผู้สอน ควบคุมการเรียน ติดตามและจัดการขอมูลการปฏิสัมพันธ์การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน และการร่วมกันอภิปรายผลในการ
เรียน 
     1.2 Student Module เป็นโมดูลส่วนของผู้เรียน ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนลงในระบบฐานข้อมูล เช่น รหัสผู้เรียน ชื่อ-สกุล คะแนน และข้อมูลในการเรียน 
     1.3 Coaching-Mentoring Module เป็นโมดูลส่วนของพี่ เลี้ยงที่ช่วยในการให้
ค าแนะน ากลุ่มของผู้เรียนระหว่างเรียนใน Out Class 
 2. ส่วนของ Process 
     2.1 FC Learning Module เป็นโมดูลที่ใชในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ลักษณะของการท างานแบงออกเป็น 2 ส่วน คือ การเรียนแบบนอกห้องเรียน 
(Out Class) และการเรียนในห้องเรียน (In Class) การเรียนทั้ง 2 ส่วน ผู้เรียนจะตองเรียนโดยวิธีการ
เรียนแบบรวมพลัง (Collaborative Learning) และท างานตามรูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี ้
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     2.1.1 Out Class เป็นการเรียนนอกห้องเรียนผู้เรียนท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยก าหนดให้ผู้เรียนเข้าเรียนด้วยระบบ Google Classroom เป็นระบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้การ
เรียนการสอนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Apps for 
Education ใช้การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) โดย Dejakupt & Yindeesook 
(2019) ได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีการคละเพศ ความสนใจ และคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) 
ท างานร่วมกันแบบคนเก่งช่วยสอนคนที่อ่อนหรือเรียนช้า คนที่มีความสามารถปานกลางก็ร่วมด้วย
ช่วยกันจนงานส าเร็จ ผู้สอนก าหนดเนื้อหาให้กลุ่มผู้เรียนเรียนก่อนการท าใบงานในขั้นตอนของการ
เรียนในห้องเรียน (In Class) มีการตรวจสอบและติดตามกลุ่มผู้เรียนว่ากลุ่มผู้เรียนเรียนตามเนื้อหา
จริงหรือไม่ เมื่อเรียนแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเพื่อเก็บคะแนน จากนั้นให้กลุ่มผู้เรียน
สรุปเนื้อหาที่เรียนร่วมกันตามกลุ่มตนเอง 
     2.1.2 In Class เป็นการเรียนในห้องเรียนมีครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดในห้องเรียนโดยใช้คู่มือครูล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมใน
ห้องเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 2) ให้แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียน
นอกห้องเรียนอีกครั้ง 3) น ามาสรุปร่วมกันทั้งห้องเรียน และ 4) ให้แต่ละกลุ่มท าใบงานตามที่ผู้สอน
ก าหนด  
    2.2 PjBL Module เป็นโมดูลส าหรับการด าเนินการท างานของกลุ่มผู้เรียนทั้งใน 
Out Class และ In Class เพื่อให้ได้ชิ้นงาน โดยยึดขั้นตอนตามทฤษฎี LAC เป็นขั้นตอนพื้นฐานใน
การสร้างชิ้นงานแบบโครงงาน โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
      2.2.1 ขั้นแยกแยะปัญหา การให้กลุ่มผู้เรียนระดมสมองกันสร้างผลงาน
ออกมา 1 ชิ้น เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
      2.2.2 ขั้นวินิจฉัยเบื้องต้น เมื่อกลุ่มผู้เรียนตัดสินใจได้แล้วว่าจะสร้างผลงาน
อะไรให้ออกแบบลงในกระดาษ 
      2.2.3 ขั้นวางแผนก าหนดงานที่ต้องท า เขียนผังงาน (Flowchart) การ
ด าเนินงานและแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมทุกคน   
      2.2.4 ขั้นค้นคว้าหัวเรื่อง กลุ่มผู้เรียนช่วยกันค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลในสิ่งที่
ต้องการน ามาสร้างช้ินงานด้วยวิธีการที่กลุ่มผู้เรียนถนัดและอยู่ในขอบข่ายที่สามารถท าได้ 
    2.2.5 ขั้นร่างและพัฒนาผลงาน  กลุ่มผู้เรียนพัฒนาผลงานตามที่ได้ออกแบบไว ้
    2.2.6 ขั้นน าเสนอผลงาน กลุ่มผู้เรียนน าเสนอผลงานผ่านระบบ 
    2.2.7 ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกซึ่งเป็นอาจารย์
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความช านาญการ 
 3. ส่วนของ Output 
   3.1 Project Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการเก็บโครงงานของกลุ่มผู้เรียนอยู่บนระบบ
ออนไลน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ประเมินท าการประเมิน 
   3.2 Examiner Module เป็นโมดูลส าหรับการประเมินผลงานตามโครงงานของกลุ่ม
ผู้เรียนบนระบบออนไลน์ เป็นผลการประเมินตามสภาพจริง มีผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานผ่านระบบ
ออนไลน์ และส่งกลับผลการประเมินให้กลุ่มผู้เรียนสามารถดูผลคะแนนประเมินได้ โดยมี Rubric 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

37 

Assessment 2 ด้าน ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นแนวทางการให้
คะแนนจากภาพรวมของชิ้นงาน โดยมีค าอธิบายลักษณะ/คุณภาพของงานหรือความส าเร็จของงาน
เป็นชิ้น ๆ 2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) เป็นแนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาแบบแยกองค์ประกอบของคุณภาพงานอย่างชัดเจน แต่ละองค์ประกอบจะต้องก าหนด 
แนวทางการให้คะแนน โดยมีค าอธิบายคุณลักษณะงานในองค์ประกอบนั้น ๆ เป็นระดับอย่างชัดเจน 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 12 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
 

ล าดับ รายละเอียดการประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. ความหมาย 
1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบ FCCPjBL Model 4.75 0.45 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของ Teacher Module 4.67 0.49 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของ Student Module 4.83 0.39 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของ Coaching-Mentoring Module 4.58 0.51 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมของการน า Flipped Classroom 

Module ไปใช ้
5.00 0.00 มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมของ Learning Module on Google 
Classroom 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7 ความเหมาะสมของ PjBL Module 4.67 0.49 มากที่สุด 
8 ความเหมาะสมของ Project Module 5.00 0.00 มากที่สุด 
9 ความเหมาะสมของ Examiner Module 5.00 0.00 มากที่สุด 
10 ความเหมาะสมของการน ารูปแบบการสอน 

Collaborative Learning มาใช ้
4.75 0.45 มากที่สุด 

11 ความเหมาะสมของภาพรวมของ Model 4.58 0.51 มากที่สุด 
12 ความเหมาะสมของการน าไปใช้งานจริงในรายวิชา      

การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเบื้องต้น 
4.83 0.39 มากที่สุด 

 รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 
 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.81, S.D. = 0.40) สามารถน ารูปแบบที่
สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบได ้
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยัครั้งนี้ แบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างต้นแบบเอง ได้ชื่อย่อว่า FCCPjBL Model จากนั้นน ารูปแบบ
การเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ประเมินการยอมรับท าให้ได้
รูปแบบที่ผ่านการยอมรับ ประกอบด้วย 3 ส่วน 7 องค์ประกอบ ในส่วนของ Input ประกอบด้วย  
1) Teacher Module เป็นโมดูลส่วนผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการให เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ 
จัดการข้อมูลของผู้สอน ควบคุมการเรียน ติดตาม และจัดการขอมูลการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน และการร่วมกันอภิปรายผลในการเรียน   
2) Student Module เป็นโมดูลส่วนของผู้เรียนท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียนลงในระบบ
ฐานข้อมูล 3) Coaching-Mentoring Module เป็นโมดูลส่วนของพี่เลี้ยงที่ช่วยในการให้ค าแนะน า
กลุ่มของผู้ เรียนระหว่างเรียนใน Out Class ส่วนของ Process ประกอบด้วย 1 ) FC Learning 
Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 2 ) PjBL 
Module เป็นโมดูลส าหรับการด าเนินการท างานของกลุ่มผู้เรียนทั้งใน Out Class และ In Class 
เพื่อให้ได้ชิ้นงาน และส่วนของ Output ประกอบด้วย 1) Project Module เป็นโมดูลที่ใช้ในการเก็บ
โครงงานของกลุ่มผู้เรียนอยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประเมิน 2) Examiner Module เป็น
โมดูลส าหรับประเมินผลงานโครงงานของกลุ่มผู้เรียนบนระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี ด้วยเหตุผล คือ เกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
การท างานอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นชิ้นงาน (Pongsawat & Piriyasurawong, 2015) การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มโนทัศน์ส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ ปรัชญา แนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ความหมาย ลักษณะส าคัญและคุณค่า รูปแบบ วิธี เทคนิคการสอน และ
แนวการสอน (Dejakupt & Yindeesook, 2016)  การ เรียนรู้ แบบรวมพลั ง  (Collaborative  
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้กันของผู้เรียนที่มีเป้าหมายในการท างาน
เดียวกัน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แบบคละความสามารถ คละความสนใจ คละความถนัด 
โดยทั่วไปมีจ านวน 4 คน สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างท าหน้าที่ของตน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย และร่วมรับผิดชอบงานของสมาชิกกลุ่มของตน การให้ครูมีวัฒนธรรมการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลวิธีหรือแนวทางหรือเครื่องมือส าคัญในปัจจุบันคือการใช้
กระบวนการพี่เลี้ยง (mentoring) กระบวนการสอนงาน (coaching) หรืออาจเรียกว่ากระบวนการ
สอนงานแบบพี่เลี้ยง (Coaching-Mentoring) ท างานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเรียกว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) มีความหมายโดยสรุป คือ การรวมกลุ่มของ
บุคลากรการศึกษา คือ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ชุมชน ร่วมกับครูผู้สอนเป็นการชุมนุมเชิงวิชาการเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน โดยใช้การเรียนรู้หรือประสบการณ์เรียนรู้
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จากการปฏิบัติ มีการถอดบทเรียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนการคิดอย่างเป็นระยะ ๆ และท าอย่าง
ต่อเนื่อง (Dejakupt & Yindeesook, 2018) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
เลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท า
โครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อ
ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Khammani, 2016) 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ารายการที่
ผู้ เชี่ยวชาญให้การยอมรับมากที่สุด 4 รายการ คือ 1)  ความเหมาะสมของการน า Flipped 
Classroom Model ไปใช้  2 )  ความเหมาะสมของ Learning Model on Google Classroom  
3) ความเหมาะสมของ Project Model และ 4) ความเหมาะสมของ Examiner Model (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00) และรายการที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับน้อยที่สุด 
2 รายการ คือ 1) ความเหมาะสมของ Coaching-Mentoring Model และ 2) ความเหมาะสมของ
ภาพรวม Model (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pongsawat. & Jeerungsuwan (2015) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นในภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด Choeichoengwit (2016) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม พบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ Srichailard & Tiantong,  
(2018) ได้วิจัยเรื่อง กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียน
แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์
ขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ตามเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
    1.1 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นไปพัฒนา
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป 
    1.2 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้   
เชิงรุกแบบรวมพลังโดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาและกลุ่มผู้เรียน 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ ที่ทันสมัยและส่งผลประโยชน์แก่
ผู้เรียน เพื่อน ามาสังเคราะห์และพัฒนาต่อยอด 
    2.2 ควรศึกษานวัตกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนใหม่ ๆ  
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
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ka ̄nphatthana ̄ [Collaborative Active Learning with PLC for Development]. 3th 
ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 
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khrōng ngān pen thān [Flipped Classroom Using Project-Based Learning]. 
Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok. 6(2), 228-234. 
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khrōng ngān pen thān [A Conceptual Framework of a Flipped Classroom 
with Think-Pair-Share and Project-Based Learning]. Journal of Industrial 
Education. 17(1), 13-21. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีในรูปแบบจ าลองซิปป์  (CIPP 
Model) 4 ด้าน คือด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้านโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก (µ= 4.16, σ=0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่  1) ด้านบริบท (µ= 4.24, 
σ=0.34) พบว่า นโยบายและแหล่งบริการสุขภาพ จุดมุ่งหมาย ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย และ
ความเหมาะสมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยน าเข้า (µ=4.24, σ=0.42)  
พบว่าด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้าน
กระบวนการ   (µ=4.15, σ=0.25)  พบว่า การวางแผนการจัดการ กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านผลผลิต (µ=4.04, σ=0.16 ) พบว่า ผลกระทบต่อโครงการ 
ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัย ภาวะสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี และ 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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จ าแนกตามเพศ จ าแนกตามอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคญั   

การประเมินโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ซิปป์โมเดล 
 

ABSTRACT 
This research aims 1. To study the Health Promoting Schools project. Under 

the jurisdiction of primary education in Saraburi on CIPP model (CIPP Model) 4 aspects: 
the context,  inputs. Process And output. The study evaluated the health promoting 
school. Under the jurisdiction of primary education in Saraburi on CIPP model (CIPP 
Model) 4 aspects. Context: The input process and product and output and 2. To compare 
the Health Promoting Schools project. Under the jurisdiction of primary education in 
Saraburi. This study personal. This research is a quantitative research. The population 
in this research include school administrators. Under the jurisdiction of primary 
education in the year 2560 of 264 Saraburi. The instrument used in this study was a 
questionnaire. The sentiment survey was 0.94. And the statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, average, standard deviation. And one way analysis of 
variance.  

The research found that: 1. Evaluation of Health Promoting Schools 4 were at 
a high level (µ=4.16, σ =0.23). The aspects include: 1) the context (µ=4.24, σ = 0.34) 
showed that health policies and services targeted to their needs. Target group and the 
suitability of the project. The overall high level. 2) Input (µ=4.24, σ = 0.42) showed 
that the budget, personnel and equipment. The overall high level. 3) The process of 
(µ=4.15, σ = 0.25) showed that the management plan. Activity in project implementation 
the overall high level. And 4) the yield (µ =4.04, σ = 0.16) showed that the impact on 
the project. Understanding health condition of the students and staff. Overall was 
good. 2. The analysis of comparative data to assess the health promoting school by 
gender, by age, by level of education. BY Experience By size of school the overall 
aspects and each aspect is no different. 
 
Keywords    

Evaluation Project, Health Promotion School, CIPP model 
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ความส าคัญของปัญหา 
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โดยเน้นโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนรวมทั้งครอบครัวและสมาชิกในชุมชน (Department of Health, 2005) การพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียนและประชาชนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion School) โดยส่งเสริมให้ทุกคนหันมารู้จักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตลอดจน
ควบคุมปัจจัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ 
ในเขตพื้นที่เป็นทางเลือกที่ส าคัญของการใช้สถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นศูนย์กลางของการสร้างสุขภาพ
แก่เด็ก ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดี สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และมีสุขภาพชีวิตที่ดี (Department of Health, 2005) 

การประเมินแบบจ าลองซิปป์  (CIPP Model) ของ Stufflebeam ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  
1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อบ่งช้ี
ส าคัญซึ่งเป็นที่มาของการจัดท าโครงการและเป็นบริบทของโครงการ 2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation: I) เป็นการประเมินปัจจัยที่น ามาสู่การด าเนินงาน 3) การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation: P) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่อง
ของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product 
Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือใช้ควบคู่กับการ
บริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน 
คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับ 
ฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด ท าให้เห็นการประเมินทั้งระบบ จุดเด่น จุดด้อยที่ต้องแก้ไข เพื่อให้
ความมั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการประเมินจะมีประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจที่สอดคล้องกับ
ความต้องการอย่างเหมาะสม (Stufflebeam, et al., 1972) 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี   
เป็นกลุ่มโรงเรียนหนึ่งที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะขาดแคลน ขาดการดูแลเอา
ใจใส่ ด้านสุขภาพอนามัยจากผู้ปกครอง จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาสภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ปัญหาการขาดเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วย ปัญหาทันตสุขภาพ 
ปัญหาด้านเพศศึกษา เป็นต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีโดยใช้แบบจ าลองซิปป์ 
(CIPP Model) เป็นแนวทางการประเมินโครงการครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน และข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีอย่างไร 
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2.  สถานภาพส่วนบุคคลมีผลต่อการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีในรูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน คือด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการประเมินแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ของ
Stufflebeam (1983) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดังนี ้
 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)               ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีปีการศึกษา 2560  จ านวน  264 คน  

 2. เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามการประเมิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีในรูปแบบจ าลองซิปป์  (CIPP Model)  
4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (Nanti, 2013) น ามาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือตามกรอบที่จะศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามล าดับ 
ดังนี้คือ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประสบการณ์ท างาน 
4. ขนาดของโรงเรียน 

 
 

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี 

1. ด้านบริบท 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
3. ด้านกระบวนการ 
4. ด้านผลผลิต 
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   1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระเพ่ือตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับกรอบที่ก าหนดไว้ 

3. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยได้ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง 1.00  

5. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น ามา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีของ (Cronbach, 1974) มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.94 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 56.07 เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 40-49 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และเป็นบุคลากรในโรงเรียน
ขนาดใหญ่  

2. ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.16, σ=0.23) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบริบท (µ=4.24, σ=0.34) รองลงมาคือ ด้านปัจจัย
น าเข้า  (µ=4.24, σ=0.42) และด้านกระบวนการ (µ=4.15, σ=0.25) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ด้านผลผลิต (µ=4.04, σ=0.16) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี  

 

ผลการประเมนิโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
ระดับผลการประเมิน 

µ σ  ความหมาย อันดับ 
1.  ด้านบริบท 4.24 0.34 มาก 1 
2.  ด้านปัจจัยน าเข้า 4.24 0.42 มาก 2 
3.  ด้านกระบวนการ 4.15 0.25 มาก 3 
4.  ด้านผลผลิต 4.04 0.16 มาก 4 

รวม 4.16 0.23 มาก  
 

2.1 ด้านบริบท มีความสอดคล้อง/ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(µ=4.24, σ=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แหล่งบริการสุขภาพ 
(µ=4.29, σ=0.42) รองลงมา คือนโยบายและจุดมุ่งหมาย (µ=4.25, σ=0.35) และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (µ =4.21, σ =0.46) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือความเหมาะสมของโครงการ  
(µ =4.19, σ=0.43 ) 

2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า มีความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.24, σ=0.42)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านงบประมาณ  (µ=4.25, σ=0.50) 
รองลงมาคือด้านบุคลากร (µ=4.24, σ=0.34) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านวัสดุอุปกรณ์ (µ 
=4.23, σ=0.43)  

2.3 ด้านกระบวนการ มีการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.15, 
σ=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการวางแผนการจัดการ (µ=4.21, 
σ=0.42) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ กิจกรรมในการด าเนินโครงการ (µ=4.08, σ=0.15) 

2.4 ด้านผลผลิต มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (µ=4.04, σ=0.16)              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผลกระทบต่อโครงการ (µ=4.10, σ=0.33) 
รองลงมา คือความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัย (µ=4.01, σ=0.26) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือภาวะ
สุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร (µ=4.01, σ=0.20) 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานและขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และขนาดโรงเรียน 

 
  สถานภาพส่วน

บุคคล 
แบ่งกลุ่ม SS df MS F p-value 

1. อาย ุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.20 
8.95 
9.15 

3 
169 
172 

0.07 
0.05 

1.26 0.29 

2. ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.02 
9.13 
9.15 

2 
170 
172 

0.01 
0.05 

0.22 0.80 

3. ประสบการณ์    
    ท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.02 
9.13 
9.15 

2 
170 
172 

0.01 
0.05 

0.21 0.81 

4. ขนาดโรงเรียน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.09 
9.06 
915 

2 
170 
172 

0.05 
0.05 

0.88 0.41 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยั เรือ่ง การประเมนิโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรพีบประเด็นส าคญัที่อภิปรายผลดังนี ้

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีแนวทางการด าเนินงานจัดกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการก าหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรในชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ท าให้ผู้ปกครอง/ชุมชนทราบผลการด าเนินงานและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียน จึงเป็นผลให้มีความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phankhoksung 
(2008) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudto (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ผลการประเมิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านบริบท มีความสอดคล้อง/ความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรจีัดให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านแหล่งบริการสุขภาพ และ
มีการก าหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายในการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงเป็นผลให้มีความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pongdee (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนราชด าริ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ด้านบริบทมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก Chonmososika (2015) การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขตพื้นที่
การศึกษาสงขลา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินโดยผู้บริหารและครู
ผ่านเกณฑ์ทุกร้ายการและมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ โครงการมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ
 ด้านปัจจัยน าเข้า มีความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีความสามารถในการ
จัดหางบประมาณทั้งจากภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อน ามาจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอ จึงเป็น
ผลให้มีความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudto (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีห้องพยาบาลและ
เครื่องเวชภัณฑ์ดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongdee 
(2010) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนราชด าริ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพร้อมด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input)   มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.1 ด้านกระบวนการ มีการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีการรวบรวม/
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินงาน จึงเป็นผลให้มีความเห็นอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pongdee (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนราชด าริสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า  
มีความคิดเห็นด้านกระบวนการ ในการประเมินการควบคุมการบริหารโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของ Sukudom (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนจังหวัดชลบุรี อยู่ใน
เกณฑ์จ านวน 14 โรงเรียน ด้านปัจจัยน าเข้าในการด าเนิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสอดคล้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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  1.2 ด้านผลผลิต มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีได้บุคลากรมีความเข้าใจ
เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและมีภาวะสุขภาพอนามัยที่ดี จึงเป็นผลให้มีความเห็นอยู่ในระดับดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudto (2010) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าด้านผลผลิตโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยและงานวิจัยของ      
Sukudom (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนจังหวัดชลบุรี อยู่ในเกณฑ์จ านวน 14 โรงเรียนด้าน
ผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2. จากผลการศึกษา เปรียบเทียบการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน โดยรวมทุกด้านและรายด้าน มีข้อค้นพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายและการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Choengtrakul (2007)ได้ท าการวิจัย
เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบกระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ไม่แตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1) ด้านบริบท ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางก าหนดโครงการและด าเนิน
โครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาหลักและตรงตามความต้องการมากที่สุด 

2)  ด้านปัจจัยน าเข้า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร
และนักเรียนในการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3) ด้านกระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการจัดตั้ งชมรม
เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการหรือมีการสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรได้เล่นกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

4) ด้านผลผลิต ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและ
ความเสี่ยงทางเพศให้กับบุคลากรและนักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง
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และเหมาะสมมีการติดตามภาวะสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรีเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง 

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 2) เสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) วิ เคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) การใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาองค์ประกอบด้านการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 25 คน 3) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 9 คน เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 4) ประเมินรูปแบบจากความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร จ านวน 425 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามี
ความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 
2) การปรองดอง 3) การไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง และ 6) การแข่งขัน และมีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 32 ตัว 
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ค าส าคญั 
 รูปแบบ การจดัการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) investigate the creative conflict 
management model in higher education institutions, and 2) identify the creative 
conflict management model in higher education institutions. The study was conducted 
by a mixed methodology research approach. The research process consisted of four 
steps: 1) analyzing the documents and related literatures concerning the creative 
conflict management model in higher education institutions, 2) using Delphi technique 
with group of 25 experts on the creative conflict management model in higher 
education institutions, 3) sought the advices and feedbacks from nine experts by using 
connoisseurship technique, and 4) model evaluation the opinions of 425 administrators 
and personnel. The analysis of the data was accomplished by computation of 
percentage, mean, standard deviation, median and interquartile range.  
 The results of research showed that the appropriation of the creative conflict 
management model in higher education institutions at high level which consisted six 
factors: 1) organizational centralization, 2) accommodation, 3) meditation, 4) sanction, 
5) avoidance, and 6) competition and 32 indicators. 
 
Keywords 
 Model, Creative Conflict Management, Higher Education Institution 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีบทบาทและความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับที่สอนให้คนเรารู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ “สอนความเป็นมนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะน าปัญหาไปวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ตนต้องเผชิญตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและ
ให้บริการสังคมทั้งในและระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัด
การศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
บริหารงานวิชาการและวิจัยทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าผู้บริหารสถาบันนับว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาและความส าเร็จของบัณฑิตทุกระดับเป็นอย่างสูง (Phakamach, 2014) 
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ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพลวัตรที่ เกิดจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและท า
ให้ เกิดการแข่งขันกันทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ แต่ในสถานการณ์จริงพบว่าผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายในการน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของบัณฑิตยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติหรืออาจไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยทั่วไป ทั้งนี้จะมีสาเหตุส าคัญมาจากความขัดแย้ง
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาเพราะปัจจุบันเป็นยุคของความขัดแย้งทั้งในระดับครอบครัว 
ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตลอดเวลา ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มี
ใครปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะทุกคนก็ต้องการตักตวงผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงินมาให้แก่ตนเองและยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดชี วิต และเมื่อมาอยู่ร่วมกันใน
สถาบันการศึกษาจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนี้ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องรู้จักและท าความ
เข้าใจกับความขัดแย้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และแปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กรให้ได้ในที่สุด (Miall and Woodhouse, 2011) 

การจัดการความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารทุกระดับในองค์กรและต้อง
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยด่วนที่สุดเพื่อมิให้ปัญหาบานปลายกลายเป็นปัญหาหลักใน
องค์กรที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย (Stenner, 2005) โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจ
กันท างานเพื่อสร้างผลงานอันดีเด่นให้กับสถาบันการศึกษา หากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
บุคลากรทุกคนย่อมจะเป็นเครื่องรับประกันว่างานที่ปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
พบว่าปัญหาความขัดแย้งในสถาบันการศึกษามีมากขึ้นทั้งในด้านความถี่และความรุนแรงซึ่งส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หากผู้บริหารไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหานี้ให้อยู่ในภาวะที่สมดุลและเอื้อต่อการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้านของภารกิจย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการศึกษาได้ (Kotecha, 2017) 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส าคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการ เมื่อ
มีปัญหาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบริหารโดยตรงหรือเป็น
ปัญหาความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือปัญหาระหว่างกลุ่ม ผู้บริหารต้องมีหน้ าที่โดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะสร้างปัญหาในการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของ
ความร่วมมือหรือการประสานงานกันของแต่ละฝ่าย และมักเป็นต้นเหตุที่ท าให้ บรรยากาศในการ
ท างานของสถาบันการศึกษาไม่ดีรวมทั้งยังส่งผลต่ออารมณ์ส่วนบุคคลเป็นอย่างมากและก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เป็นคนก้าวร้าวหรือการประณามผู้อื่น และในที่สุด  
จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจึงต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจของผู้บริหารสถาบันการศึกษามีมากมายและยากที่จะลงด าเนินการให้
ส าเร็จโดยล าพัง โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุก
ระดับ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส าหรับสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และงบประมาณ  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ยากเพราะเป็นเรื่องที่มีปัจจัยต่าง ๆ จ านวนมากเข้ามาท าให้เกิดขึ้น 
มักก่อให้เกิดความสับสนและความเสียหายแก่สถาบันการศึกษาโดยตรง จากความไม่มีประสิทธิภาพ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

57 

ในการบริหารงานของสถาบันการศึกษา (Jaisue and Chanetiyoung, 2019) จากความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสร้างองค์ความรู้และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาให้น าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างไร  
 2. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2. เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการศึกษาด้านการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้มีอายุมากกว่า 40 ปี มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป  
มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 25 คน โดยใช้วิธีบอกต่อ (Snow Ball) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะเลือกสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคน 
ที่ 1 ก่อน แล้วขอค าแนะน าจากคนแรกให้บอกคนต่อไปจนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดและท าจนกระทั่ง
ได้ผู้เช่ียวชาญครบ 25 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 15 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และบุคลากร จ านวน 410 คน ได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) และกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 425 คน  

 3. ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา ก าหนดตวัแปรที่ศึกษาดังนี ้
  1. การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง (Organization Centralization) ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ยึดวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 2) เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
3) การท างานเป็นทีม 4) มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน 5) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ  
6) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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2. การปรองดอง (Accommodation) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเสนอแนวทางที่
เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน 2) การมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าในสิ่งที่กระทบต่อส่วนรวม 3) ทั้งสองฝ่าย
ลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน 4) ทั้งสองฝ่ายถือสัญญาข้อตกลงคนละฉบับ และ 5) เน้นทุกฝ่าย
จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

3. การไกล่เกลี่ย (Mediation) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องปรับทัศนคติให้
เป็นกลาง 2) ผู้บริหารต้องมองคู่กรณีด้วยความเมตตา 3) ผู้บริหารต้องช้ีให้ทั้งสองฝ่ายเห็นความส าคัญ
ขององค์กร 4) การให้แต่ละฝ่ายพบกันครึ่งทาง และ 5) การให้แต่ละฝ่ายเสียสละบางส่วนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม   
  4. การยอมให้ (Sanction) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การยอมปฏิบัติตาม 2) ผู้บริหาร
นิ่งสงบไม่กล่าวถึงอีก 3) การช่วยเหลืออย่างฉันมิตร 4) ผู้บริหารยอมปฏิบัติตามเพื่อความสามัคคีใน
องค์กร 5) การยอมให้ทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลทุกมิติ และ 6) ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจาในสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็น
พ้องกันมากกว่าที่จะเจรจาในเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน 

5. การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเพิกเฉยทั้งความต้องการ
ของตนเองและของผู้อื่น 2) การปลีกตัวออกห่างอยู่เหนือความขัดแย้ง 3) การถอนตัวออกจาก
สถานการณ์ที่ขัดแย้ง 4) การเก็บมติความขัดแย้งเข้าลิ้นชักไว้ก่อน และ 5) การปล่อยให้เวลาผ่านไป
แล้วความขัดแย้งจะลดลงเอง 

6. การแข่งขัน (Competition) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) บังคับให้คู่กรณียอมรับความ
คิดเห็นของผู้บริหาร 2) ยืนกรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหารเสนอ 3) ไม่รับฟังความคิดเห็น
หรือค าโต้แย้งจากบุคคลอื่น 4) ใช้อ านาจหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และ 5) ใช้วิธีชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อว่า
การใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

แบบปลายปิด แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้ประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-
มีนาคม พ.ศ. 2562 

การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นส าหรับการวิจัยไปทดสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct) และเชิงเนื้อหา (Content) 
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยพิจารณาเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และ
ทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค และค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อโดยหาค่า Item Total Correlation ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.987 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์อย่าง

กว้างขวางในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการที่มีการตั้งค าถามน าและการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตอบ ซึ่งจะได้ความคิดเหน็จากผู้ เชี่ยวชาญที่ตรงประเด็นในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด
ที่พัฒนาจากการตอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในครั้งที่ 1 และสรุปประเด็นที่มีความถี่ซ้ า ๆ กัน มา
สร้างเป็นค าถามใหม่แบบประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) โดยส่งลิงค์ไปให้ผู้ตอบ 

ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบสอบถามที่น าข้อค าถามในครั้งที่ 2 มาท าการวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยควอไทล์ในแต่ละข้อ แล้วเลือกข้อความของแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.50 ลงมา สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่โดยเพิ่มค่าพิสัย 
ควอไทล์พร้อมกับแจ้งให้ผู้ เชี่ยวชาญทราบว่าผลการตอบในครั้งที่ 2 อยู่ในต าแหน่งใด และให้
ผู้เชี่ยวชาญนั้นทบทวนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในครั้งที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 พร้อมกับแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐานและค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ของแต่ละข้อค าถามและแต่ละคนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นรอบสุดท้าย โดยพิจารณา
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค าตอบของตนเองและของกลุ่ม แล้วยืนยันว่าจะยืนยันค าตอบ
เดิมหรือเปลี่ยนแปลง หากต้องการยืนยันค าตอบเดิมผู้เชี่ยวชาญต้องให้เหตุผลประกอบด้วย จากนั้น
น าผลการวิเคราะห์มาจัดท ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

2. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามปลายปิดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยสร้างลิงค์เก็บข้อมูลแล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

3. การเก็บข้อมูลจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมี
ประสบการณ์กับการจัดการความขัดแย้งในองค์กรทางการศึกษา จ านวน 9 คน มาร่วมอภิปรายผล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
 
ผลการวิจัย 

จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
ในประเด็นต่อไปนี ้

1. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การปรองดอง 3) การไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้  
5) การหลีกเลี่ยง และ 6) การแข่งขัน 

2. รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามี 6 ด้าน ได้แก่  
1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัว 2) การปรองดอง โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว 3) การไกล่
เกลี่ย โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว 4) การยอมให้ โดยมีตัวช้ีวัด 6 ตัว 5) การหลีกเลี่ยง โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว และ 
6) การแข่งขัน โดยมีตัวช้ีวัด 5 ตัว 

นอกจากนี้ จากรายงานผลผลการวิจัยสามารถสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยทั้งสองข้อที่สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี ้

1.  การสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้งใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 9 คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลักและตัวชี้วัดรูปแบบการจัดการ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

60 

ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสม สามารถใช้เป็นองค์ประกอบที่
แสดงถึงรูปแบบการจดัการความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างชัดเจน 

2. การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทั้ง 425 คน พบว่า 
ทุกคนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยสามารถก าหนดองค์ประกอบและระบุตัวชี้วัด 
ได้ดังต่อไปน้ี 

 (1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง (Organization Centralization) ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ยึดวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นส าคัญ 2) เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
3) การท างานเป็นทีม 4) มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน 5) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ  
6) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 (2) การปรองดอง (Accommodation) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเสนอ
แนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน 2) การมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าในสิ่งที่กระทบต่อส่วนรวม 3) ทั้ง
สองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน 4) ทั้งสองฝ่ายถือสัญญาข้อตกลงคนละฉบับ และ 5) เน้น
ทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

 (3) การไกล่เกลี่ย (Mediation) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องปรับ
ทัศนคติให้เป็นกลาง 2) ผู้บริหารต้องมองคู่กรณีด้วยความเมตตา 3) ผู้บริหารต้องชี้ให้ทั้งสองฝ่ายเห็น
ความส าคัญขององค์กร 4) การให้แต่ละฝ่ายพบกันครึ่งทาง และ 5) การให้แต่ละฝ่ายเสียสละบางส่วน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม   

  (4) การยอมให้ (Sanction) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การยอมปฏิบัติตาม  
2) ผู้บริหารนิ่งสงบไม่กล่าวถึงอีก 3) การช่วยเหลืออย่างฉันมิตร 4) ผู้บริหารยอมปฏิบัติตามเพื่อความ
สามัคคีในองค์กร 5) การยอมให้ทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลทุกมิติ และ 6) ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจาในสิ่งที่
ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันมากกว่าที่จะเจรจาในเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน 

 (5) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การเพิกเฉยทั้งความ
ต้องการของตนเองและของผู้อื่น 2) การปลีกตัวออกห่างอยู่เหนือความขัดแย้ง 3) การถอนตัวออกจาก
สถานการณ์ที่ขัดแย้ง 4) การเก็บมติความขัดแย้งเข้าลิ้นชักไว้ก่อน และ 5) การปล่อยให้เวลาผ่านไป
แล้วความขัดแย้งจะลดลงเอง 

 (6) การแข่งขัน (Competition) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ได้แก่ 1) บังคับให้คู่กรณี
ยอมรับความคิดเห็นของผู้บริหาร 2) ยืนกรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหารเสนอ 3) ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจากบุคคลอื่น 4) ใช้อ านาจหนา้ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และ 5) ใช้วิธีชักจูงให้
ผู้อื่นเช่ือว่าการใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา” 
มีผลสรุปที่ควรน ามาอภิปรายผลในประเด็นต่อไปนี ้
 1. จากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 25 คน ที่พบว่ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามี 6 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การ
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ปรองดอง 3) การไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง และ 6) การแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Pleenoi (2012) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยใช้
กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนโดยอาสาสมัครไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทชุมชนการศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งในชุมชนที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษา 5 กรณีมีสาเหตุมาจากด้านข้อมูล 
โดยมีเหตุปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านภายนอก และอารมณ์เข้ามากระตุ้นให้ เกิดความขัดแย้ง
ที่รุนแรง โดยที่แต่ละกรณีจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดการความ
ขัดแย้งเหล่านั้นว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ปัจจุบันได้มีแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
มาใช้ ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชนคือ การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน
โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทชุมชนในระบบของศาลยุติธรรมหรือของอาสาสมัครไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชุมชน พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งความส าเร็จที่
เป็นปัจจัยส าคัญท าให้การเจรจาไกล่เกลี่ยนี้ประสบผลส าเร็จก็คือผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นผู้ได้รับการ
ยอมรับเป็นบุคคลที่น่าเคารพ มีทักษะด้านการไกล่เกลี่ยอย่างเพียงพอและมีความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นให้คู่พิพาท
ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ นอกจากนี้ยังพบว่า การมีอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะการจัดการความขัดแย้งมาแล้วนั้นจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งไม่ให้
เกิดขึ้นได้อีกโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายและประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ให้เป็น
อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่มีคุณภาพสามารถจัดการแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งได้  

2. จากการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เห็นสอดคล้องกันว่า
องค์ประกอบหลักและตัวชี้วัดรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามี
ความเหมาะสมดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aimwattanakul (2010) ที่พบว่าการที่ผู้บริหารจะมี
ความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) มีความเป็นมิตรและเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถที่จะให้ความอบอุ่นและความห่วงใยต่อกลุ่ม  
ต่าง ๆ เป็นคนที่น่าพบปะพูดจาด้วย และเป็นคนที่คนอื่นสามารถที่จะปิดเผยตัวของเขาเอง โดยไม่ต้อง
กลัวการปฏิเสธหรือการที่จะถูกพิพากษาหรือตัดสิน 2) มีความเคารพต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติหรือ
ความจ าเป็นและคุณค่าของคนแต่ละบุคคล 3) มีความช านาญในการที่จะพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
อยู่เบื้องหลังความขัดแย้ง มีความช านาญที่จะรวมกับคู่กรณีเพื่อค้นหาปัญหาและมีความช านาญที่จะ
ช่วยกระบวนการกลุ่มให้เกิดการสื่อสารระหว่างคู่กรณีเพื่อเขาจะได้แก้ปัญหาร่วมกันโดยวิถีทางที่
สร้างสรรค์ 4) มีความรู้สึกร่วมเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกและชะตากรรมของคู่กรณีทั้งหลายและมีความ
ยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับให้เป็นไปตามความจ าเป็นของกระบวนการและกรณีพิพาทโดยเฉพาะเขา
สามารถที่จะคาดเดาในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ปรับวิธีการที่จะเข้าหาปัญหาเหล่านี้ของเขาได้  
5) มีความอดทนไม่รีบร้อนที่จะให้คู่กรณีตกลงกันหรือไม่บีบบังคับให้เขาไปสู่ข้อยุติของปัญหา ก่อนที่
เขาจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะตกลง 6) มีความใจกว้างที่จะดูถึงทางเลือกในการหาข้อตกลง
ตามกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้ เพื่อที่จะน าไปสู่ข้อตกลงและพร้อมที่จะ
ยอมรับน าเสนอทางออกที่เหมาะสม 7) มีความน่าเชื่อถือ มีวิถีปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมที่ท าให้
เกิดความนับถือและไว้วางใจจากคู่พิพาท มีความยุติธรรมและความเป็นกลางต่อคู่กรณีทั้งหมด  
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มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมด้วยความสามารถที่จะสัมพันธ์กับคนทุก
อายุ กับนักวิชาการ และทุกระดับที่อยู่ในชุมชน และ 8) มีอารมณ์ขัน ที่สามารถจะลดความตึงเครียด
และน าปัญหาไปสู่มุมมองที่มีความนับถือและความเห็นอกเห็นใจ มีไหวพริบดี และสามารถที่จะพูดถึง
ประเด็นที่อาจจะก่อเกิดความหวั่นไหว และสามารถถามคู่กรณีต่าง ๆ ด้วยค าถามที่ลงลึกโดยไม่
ก่อให้เกิดความรู้สึกก าลังขู่ด้วยกิริยาที่สุภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwannakoot 
(2012) ที่ได้เสนอแนวทางป้องกันความขัดแย้งในสังคมไทยไว้ดังต่อไปนี้ 1) เสนอให้สร้างหลักสูตร 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในสถาบันการศึกษา และจัดตั้งศูนย์สันติวิธีใน
มหาวิทยาลัย 2) ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจมนุษย์อย่าง
ลึกซึ้ง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับที่ตรงกัน เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นจะยอมรับกันมากขึ้น และ 3) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มคิดโครงการหรือเริ่มก่อร่างนโยบายสาธารณะ  

3. จากการประเมินระดับความส าคัญของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทั้ง 425 
คน พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรเห็นความส าคัญของรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้อง
กับ Bradford and Stringfellow (2004) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการประนีประนอม รองลงมาคือ ด้านความร่วมมือ ด้านการเอาชนะ ด้านการยอม
ให้ และด้านการหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Morris (2004) ที่พบว่าการคลี่คลายปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส าคัญ ได้แก่  
ความจริงหรือความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้าน การเห็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่รอบด้านและ
ความรู้ที่ครบถ้วนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและกลไกจัดการคุณค่า
และเป้าหมายร่วม การท างานของทีมประสานได้เข้าไปจัดการกับระบบคุณค่าที่ท าให้ทุกฝ่ายเห็น
เป้าหมายร่วมกัน มุ่งหวังความเป็นอยู่ที่ผาสุกของประชาชนด้วยเจตนาดีเหมือนกัน ท าให้ท่าทีและการ
เปิดใจรับฟังข้อมูลความเห็น ค าวิจารณ์ ข้อถกเถียงระหว่างกันและกัน เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 
รวมทั้งการมีเวทีแลกเปลี่ยนถกเถียงที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นในรูปของเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการและ
เวทีรายงานความก้าวหน้าถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามาท างาน
บนข้อมูลค้นพบจากงานวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนถกเถียงหารือระหว่างคนที่มีมุมมองหลากหลายบน
ข้อมูลที่มีเวทีเช่นนี้เป็นเครื่องมือส าคัญที่น าไปสู่การสร้างข้อสรุปต่อความจริงที่ครบถ้วนรอบด้าน  
จนในที่สุดสามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารควรมีทักษะความรู้ในการจัดการกับความขัดแย้ง เนื่องจากความส าเร็จในการ

จัดการกับความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผู้บริหารจ าเป็นต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะ  
ในการจัดการกับความขัดแย้ง เพื่อที่จะช่วยให้การจัดการกับความขัดแย้งมีประสิทธิภาพ ทักษะ  
ที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง และการประเมิน การสร้างข้อขัดแย้งให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อความหมาย ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเผชิญหน้ากับคู่กรณ ี
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 2. จากผลการวิจัยพบว่า ทุกคนมีความเห็นต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษาควรให้ความส าคัญกับการมอบหมายปฏิบัติงาน การก ากับติดตามและแก้ไขปัญหา รวมถึง
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงบทบาทการปฏิบัติงานของตนเองให้เกิดผลดีต่อสถาบันและ
ลดความขัดแย้งในสถาบันการศึกษา 

3. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมระหว่างคณะ การแข่งกีฬาประจ าปี การจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ การจัดกิจกรรม  
ทัศนศึกษา และการศึกษาดูงานเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่มี

ประสิทธิผลในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าจุดเด่นนั้นไปพัฒนาและเป็นต้นแบบ
ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป 

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งใน
สถาบันอุดมศึกษาเชิงลึกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยให้มีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
ของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีขั้นตอนด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อสังคม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบทเรียนบนเว็บ จ านวน 23 คน ด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง สถิติที่ใช ้ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนดังนี้ มี 4 องค์ประกอบ (1) วัตถุประสงค์ (2) การวิเคราะห์บริบทการเรียน แบ่งเป็น  
ขั้น 4 คือ 2.1) วิเคราะห์ผู้สอน 2.2) วิเคราะห์ผู้เรียน 2.3) วิเคราะห์เนื้อหา  2.4) วิเคราะห์สื่อการ
เรียน (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 3.1) การ
เลือกสื่อสังคม (Social Media Selection) 3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) 
สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) 3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงาน
และราย งาน ความก้ าวห น้ า  (Presentation and Progress) 3.6) การแลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ 
(Knowledge Sharing) 3.7) การสะท้อนผล (Reflection) (4) การประเมินผล (Evaluation) และผล
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การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในเกณฑ์ 
“เหมาะสมมาก” 
 2. ผลการการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน  
สื่อสังคม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.29) 
 
ค าส าคญั 
 การพัฒนารูปแบบ  รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  the  research  were:  1)  to develop a social media learning 
model  for Education Technology and Computer Education Students in Faculty of 
Education Mahasarakham University, and 2)  to  study a satisfaction of social media learning 
model  for Education Technology and Computer Education students in Faculty of Education 
Mahasarakham University. The  procedure  was  divided  into  3  phases;  phase  1:  to  
synthesize  elements  of  a  Social Media Learning model,  phase  2:  to  develop  a social 
media learning model,  and  phase  3: to  use  the model  and  present  the  results. The 
sample of this research was Undergraduate Students Faculty of Education Mahasarakham 
University enrolled web-based Instruction course 23 sample with purposively selected. 
The statistics used were mean, standard deviation. 
 The research results were as follows. 
           1. The  elements of  the  social media learning model  for Education Technology 
and Computer Education Students in Faculty of Education Mahasarakham University 
model had 4 elements as follow:  (1)  objectives ,  (2) analyze context instruction in  the  
process had  4 step  as  follow: 2.1) analyze teacher, 2.2)  analyze learner, 2.3) analyze 
content, 2.4) analyze instructional media, (3) instruction strategies in  the  process 
had  7 step as follow:  3.1) social media selection, 3.2)  social interaction, 3.3) content 
creation, 3.4) motivation, 3.5) presentation and progress, 3.6) knowledge sharing, and 3.7) 
reflection,  (4) evaluation and the specialists validate the social media learning model 
for Education Technology and Computer Education Students in Faculty of Education 
Mahasarakham University at “highly appropriate”. 
           2.  Results of students satisfaction to social media learning model found 
that in the  research students satisfied in high level ( = 4.08 , S.D.= 0.29). 
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ความส าคัญของปัญหา 

การน าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media) ไปประยุกต ์ใช้ในการท างาน
ด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้ง ในระดับของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติ  งานลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ด้วยความเร็ว ระดับ
ความคิด และไม่ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานที่ ส าหรับระบบการศึกษา การประยุกต์ไอซีทีในการเรียน
การสอนจะช่วยส่งเสริมแนวความคิดที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลาและการ
เรี ยน รู้ ต ลอดชี วิ ต  (Lifelong Learning) โดยก ารป ระยุ กต์ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน ส่ วน ขอ ง
สถาบันการศึกษาและบุคลากรทั้ง อาจารย์และนิสิตนักศึกษา อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
การสอนแบบ ป้อนเนื้อหาให้แก่นิสิต นักศึกษา เป็นการสอนแบบให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดย
น าเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น
การศึกษาวิจัยจ านวนมากได้รับการด าเนินการเพื่ออธิบายวิธีการใช้งานเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียน
การสอน ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เครือข่ายสังคม (Yakin & Tinmaz, 2015) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาด้วยการน า
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
สามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Ethier, 2006)  
 สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่สื่อออนไลน์มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
สังคมในปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้าแต่สามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อออนไลน์
เป็นเครื่องมือหลัก Wijitboonyaruk (2011) ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการ สื่อสังคมออนไลน์คือ 
อะไร โดยมีเนื้อหาว่ามนุษย์เป็นสังคมต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์
สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้  มีการ
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคที่มี เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ก็ปรับเปลี่ยน  เป็นสื่อที่
เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรม พูดคุย (Chat 
programs) จดหมายอิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronicmail หรือ  Email) และกระดานสนทนา 
(Webboard) และปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) 
อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ 
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และเสียง จึงท าให้การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สามารถที่จะ
เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ต้องการที่จะเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดในโลก
แห่งความจริงเป็นสิ่งใกล้ตัว มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
สนุกกับการเรียน (Student engagement) ด้วยการกระท า (Learning by doing) สามารถเห็น
ผลลัพธ์ (Outcome) ของการกระท าได้ทันทีมีอิสระทางความคิด ความสนใจ และให้ความส าคัญกับ
การสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเองในทุก สถานที่ตลอดเวลาและ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ประกอบกับจ านวนผู้ใช้งานที่
มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และเลือก  เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อน าไป
เผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูก ปิดกั้น รูปแบบการสอน
ของผู้สอนต้องตระหนักกับการเปลี่ยนถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลที่คงที่ (Static Content) 
เข้าสู่ยุคของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Content) แนวคิดการน า
สื่อสังคม (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ในระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และปัจจุบัน Social Media 
ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน โลกออนไลน์ ที่เปิด
โอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและ  สะดวกรวดเร็ว  
ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ ลิขสิทธิ์แต่
อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงเยาวชนยุค ใหม่
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 67 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาการผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย” 
  การน าสื่อสังคมหรือ Social Media มาใชกันอยางแพรหลายในสังคมจนกลายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดเป็นสื่อเชื่อมโยงกันใน โลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่าง
มากโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะพัฒนาครูให้ก้าวหน้าทัน เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการ  
เรียนรู้ของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย (Marguez, 2011) และเทคโนโลยีสื่อสังคมยอดนิยมที่มีผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าร่วมใช้ในด้านการศึกษา ได้แก่ Social Networking Sites, Micro-
Blogging Sites, Wikis, Online Forums, and Online Blogs (Osatuyi, 2013) ดังนั้นจึงไดมีการ
น ามาปรับใชในวงการศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภทดังกลาวนี้ (Saekwung, 2016) ซึ่งเหตุผลประการ 
ส าคัญของการน าเอาสื่อทางสังคมหรือ Social Media มาใชรวมกันในหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เช่น Facebook , Line, Google Drive เปนตน  
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  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบาย 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวังได้จริงโดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ท าการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  อีกทั้ งมี
ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนซึ่งมีความพร้อมในระบบการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา จาก
เหตุผลที่กล่าวมาการให้ความส าคัญของการน าเอาสื่อทางสังคมหรือ Social Media มาใชรวมกันใน
หลักสูตรและการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะแก่ผู้เรียนในยุคนี ้
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีองค์ประกอบและขั้นตอนอะไรบ้าง  
  2. ความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 
3 ระยะ ดังนี ้

1.1 การด าเนนิการวิจัยระยะที่ 1  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร บทความวิชาการ บทความ

วิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการ วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

70 

รูปแบบ โดยออกแบบเพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ตารางวิเคราะห์
และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน ความสัมพันธ์ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ผู้วิจัยสังเคราะห์จากผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัย จ าแนกตามองค์ประกอบ  จากผลการศึกษาสังเคราะห์หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศที่
ส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยคัดเลือกองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันกับหลักการทฤษฎีของ
นักวิชาการกล่าวถึง ผู้วิจัยจึงก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม  มีองค์ประกอบและขั้นตอน  
ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ (Objectives)  (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียนแก่
ผู้เรียน) 2) การวิเคราะห์บริบทการเรียน (Analyze  context instruction) แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้น
ที่  (2.1) วิเคราะห์ผู้สอน (Analyze Teacher) (2.2) วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) (2.3) 
วิเคราะหเ์นื้อหา (Analyze  content) (2.4) วิเคราะหส์ื่อการเรียน (Analyze Instructional Media)  
3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่  (3.1) การเลือกสื่อสังคม 
(Social Media Selection) (3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) (3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา 
(Content Creation)  (3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) (3.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing)  (3.6) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า (Presentation and Progress)  (3.7) การ
สะท้อนผล (Reflection)  4) การประเมินผล (Evaluation) (การแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ)  
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎีมาเขียนน าเสนอเป็นแผนภาพ
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม มีองค์ประกอบและขั้นตอน แต่ละด้านต่อไป   
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบจัดท าร่างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ 
จากการสังเคราะห์รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ มาออกแบบให้เหมาะสมเพื่อน า 
มาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม และปรับปรุงให้มีความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ 
แล้วเตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคม ด้านออกแบบรูปแบบการเรียนรู ้

1.2 การด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 
   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได
จากการวิเคราะหขอมูล และใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการน ารูปแบบไปใช ความ 
สมบูรณ ความความสอดคล้องของข้อความ และข้อค าถามของแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน 
สื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบความถูกตองและความ 
ครบถวนความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

 ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าแบบประเมิน
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตรวจสอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วน าไปตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาและการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
กับวัตถุประสงค์ และน าผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบสอบถามในรูปแบบของ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1971 cited in Srisa-ard, 
2000)   

  ขั้นตอนที่  3 น าแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจาก  
โดยวิธีการส่งและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินรับรองรูปแบบการเรียน 
การสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบของมาตราประมาณค่า  ผลที่ได้รับคือได้รูปแบบการเรียน
การสอนของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
      1.3 การด าเนินการวิจัยระยะที่ 3     
 การใช้รูปแบบ (Model use phase) การศึกษาในระยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิ วเตอร์ศึกษา 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงใจที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
ความสมบูรณ ความสอดคล้องของข้อความ และข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
        ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา เมื่อได้ผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of 
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item objective congruence : IOC)  อยู่ระหว่าง .60-1.00  แสดงว่ามีความสอดคล้อง ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ไม่ต้องท าการปรับปรุง 

         ขั้นตอนที่ 3 ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการวัดความ
เชื่อมั่นหรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบวัดโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แอลฟา  (Alpha-Coeficient)  ของ  
(Cronbach, 1990) ผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่า
ความ เช่ือมั่นสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด วิธีด าเนินการ น ารูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 0503320  การเรียนบนเว็บ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะ รูปแบบของมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1971 cited in Srisa-ard, 2000)  เป็นการให้คะแนน
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้ นปีที่ 3 สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0503320 การเรียนบนเว็บ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
23 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ และประเมิน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษ าศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาด้วย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์พร้อมทั้งประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา ท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีองค์ประกอบดังนี้  (1) 
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วัตถุประสงค์ (Objectives) (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียน) (2) การวิเคราะห์
บริบทการเรียน (Analyze  context instruction)  แบงเปน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 2.1) วิเคราะห์ผูสอน 
(Analyze  Teacher) 2.2) วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) 2.3) วิเคราะห์เนื้อหา (Analyze  
content)  2.4) วิเคราะห์สื่อการเรียน (Analyze Instructional Media) (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน 
(Instruction Strategies) แบ่ งเป็น  7 ขั้น  ดั งนี้  ขั้ นที่  3.1) การเลือกสื่อสั งคม (Social Media 
Selection) 3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา (Content 
Creation) 3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า 
(Presentation and Progress) 3.6) การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  (Knowledge Sharing) 3.7) การ
สะท้อนผล (Reflection) (4) การประเมินผล (Evaluation) (ความพึงพอใจ) 
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.29)  
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้  
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1.จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลที่ ได้มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ ส าคัญ  ดังนี้  (1) วัตถุประสงค์ 
(Objectives) (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียน) (2) การวิเคราะห์บริบทการ
เรียน (Analyze  context instruction)  แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้  ขั้นที่  2.1) วิเคราะห์ผู้สอน (Analyze 
Teacher) 2.2) วิ เคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) 2.3) วิ เคราะห์ เนื้ อหา (Analyze content)  2.4) 
วิเคราะห์สื่อการเรียน (Analyze Instructional Media)  (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction 
Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 3.1) การเลือกสื่อสังคม (Social Media Selection) 3.2) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) 3.4) สร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า (Presentation and 
Progress) 3.6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 3.7) การสะท้อนผล (Reflection) (4) 
การประเมินผล (Evaluation) (ความพึงพอใจ) ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มาจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักการและทฤษฎีการออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ และการประเมิน
ตามหลักการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ จึงท าให้รูปแบบการเรียนรู้สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตอบสนองต่อผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sangpom & Wannapiroon (2012)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
อิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระรบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
อิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระรบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสบการณ์ในแต่ละ
ด้านอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
รูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และแบบประเมินรายละเอียดของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  
1.1) หลักการและแนวคิด 1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1.3) กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1.3.1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 1.3.2) ขั้นการจัด
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กระบวนการเรียนการสอน และ 1.4) การวัดและประเมินผลการเมินผลการเรียนรู้วิชาชีพ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนได้และช่วยให้
การเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bangthamai (2017) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(2) เพื่อศึกษาการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
จ านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยมีการเก็บรวบรวมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนการเรียนรู้และปฐมนิเทศการเรียน (2) การสร้างแรงจูงใจในการใช้
อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ (3) สนับสนุนให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายทางการเรียนและประเมินตนเอง 
(4) น าเสนอแนวทางของตนเอง (5) การน าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ 
(6) สนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ (7) น าเสนอผลงานจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดขึ้น (8) การ
ประเมินผลในลักษณะสังคมมิติ (9) สรุปคุณลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย
ในการประเมิน รูปแบบในภาพรวมเท่ากับ 4.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 และ 2) ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ พบว่า (2.1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เชิงสร้างสรรค์ ในแต่ละด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 (2.2) พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ จากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน พบว่า จากการเรียนด้วยรูปแบบ
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2.3) ความคิดเห็นของผู้เรียนจาก
การเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต 
เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 (2.4) ผลการรับรอง
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีระดับเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Banlue (2017) ได้ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น วิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากอาจารย์และนักศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ออนไลน์ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) อาจารย์และ
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นักศึกษา ส าหรับสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 80 คน  
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน  ออนไลน์ จ านวน 3 คน และ 3) นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืน สารสนเทศ จ านวน 
84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 2) แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) ต้นแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติที ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 
1.1) การวิเคราะห์ผู้เรียน 1.2) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) ขั้นตอน ระหว่างเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย คือ 2.1) ปฐมนิเทศรายวิชา 2.2) จัดการเรียนการสอน และ 3) ขั้นตอนการประเมินผล 2. การ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วย
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับการเรียนในชั้นเรียน แบบปกติ  
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.08 , S.D.= 0.29) ทั้งนี้มาจากได้มา
จากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ และประเมินตามหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง
กระบวนการ และเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตอบสนองต่อ
ผู้เรียน และผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึก ท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้ ตั้งใจศึกษาท ากิจกรรมและแบบฝึก มีความมุ่งมั่นในการท างาน จึงท า
ให้เกิดความส าเร็จและนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ที่กลาววา กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเว็บสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทาย การตอบสนองตอความ
แตกต่าง ระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ท าใหสามารถพัฒนาความสามารถ 
ในการเรียนรูของตนเองไดดีกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บท าใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
อิสระส่งผลใหเกิดการเรียนที่กระฉับกระเฉง (Active Learning) ท าใหผูเรียนเปนผูที่มีความ
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู (Active Learner) และสามารถลดเวลาการเขาชั้นเรียนได และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Prangsorn (2014) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้ 1.วิเคราะหบริบทการเรียนการสอน 2. เตรียมการกอนการเรียน
การสอน 3. ขั้นกิจกรรมการเรียน 4. ประเมินผล ผลการประเมินของผู เชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นอยูในเกณฑระดับเหมาะสมมากที่สุด (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูป
แบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นพบวา คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี ้
  1.1 ควรมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรูปแบบการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนผ่านสื่อที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ตอไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 
   1.2  ผู้สอนควรฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมที่หลากหลาย 
ตลอดจนมารยาท ในการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีการส ารวจสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ อินเทอร์เน็ตของผู้เรียน 
    1.3 ผู้สอนควรวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียน และออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ที่รู้ถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่สุด และพื้นฐานของผู้เรียนนี้จะเป็นส่วน
ส าคัญในการน าไป ออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
    1.4 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
บริบทของ คณาจารย์และนิสิตในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรค านึงถึงการไปใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
  2.1 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาบทเรียนบนเว็บ  ผู้สอนควร
เพิ่มเติมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกลยุทธ์ วิธีสอนตามแนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคม ให้ตัวอย่างหรือสื่อการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น และควรมีการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เว็บไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  2.2 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 

   2.3 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดในการให้ข้อมูล ดังนั้น ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในสาขาที่ใกล้เคียงหรือสาขาอื่น ๆ ต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว เพราะเป็นมุมมองนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 2) ศึกษำสภำพจริงของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  
3) เปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ปีกำรศึกษำ 2561 ค้ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ ตำรำงของเครซี่ และ
มอร์แกน ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 247 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์คุณภำพของเครื่องมือด้ำนค่ำควำม
เชื่อมั่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Cronbach Alpha ของแบบสอบถำมทั งฉบับ เท่ำกับ 0.97 สถิติที่ใช้
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ   
  1) ควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง (x̅ = 4.87, S.D. = 0.56) มีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 2) สภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  โดยมี (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92) สภำพจริงอยู่ในระดับมำก 
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 3) ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เมื่อเปรียบเทียบรำยข้อพบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของควำมคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริง  
 
ค าส าคญั 
 ควำมคำดหวัง  สภำพจริง  รูปแบบกำรสอน  กำรสอนแบบผสมผสำน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the expectation of blended 
instruction for students at the Faculty of Education in Ramkhamhaeng University, 2) to 
study the reality of blended instruction for students of the Faculty of Education at 
Ramkhamhaeng University, and 3) to compare the expectation and the reality of 
blended instruction for students of the Faculty of Education at Ramkhamhaeng 
University. The sample of this study was 247 students studying teaching profession in 
the academic year of 2018 in Faculty of Education at Ramkhamhaeng University. The 
researcher used the strategy proposed by Krejci and Morgan to calculate the sample 
size and employed simple random sampling to select the participants. The research 
instrument was a 5-point Likert scale questionnaire comprising two parts: 1) general 
background information, 2) the reality of blended instruction. The reliability of the 
instrument calculated by Cronbach Alpha Coefficient was at 0.97. Statistics employed 
for data analysis were mean, and standard deviation. 
 The findings were as follows: 
 1) The findings showcased that as for the expectation of blended instruction, 
the mean was 4.87, and the standard deviation was 0.56. 
  2) The expectation was at the highest level. As for the reality of blended 
instruction, the mean was 3.92, the standard deviation was 0.91. 
  3) The reality of classroom management was at the high level.  
 
Keywords 
 Expectation, reality, teaching styles, blended instruction 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นภำรกิจของทุกสถำบันอุดมศึกษำที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยที่ต้องผลักดันส่งเสริมให้บุคลำกรในสถำบันตระหนักในคุณค่ำของคุณภำพของงำนที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำองค์กรและเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสังคมในกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพ มีศักยภำพตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ มีควำมคิด
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สร้ำงสรรค์ มีทักษะทำงกำรสื่อสำรและกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อื่น จำกสภำพกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงที่เป็นหนึ่งในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มีลักษณะกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบตลำดวิชำ มีห้องเรียนให้นักศึกษำมำนั่งเรียนแบบมหำวิทยำลัยปิด และเปิดโอกำสให้ผู้ที่
มีภำรกิจในกำรประกอบอำชีพ ที่ไม่สำมำรถเข้ำห้องเรียนได้ สภำพปัญหำควำมรู้พื นฐำนเดิมของ
นักศึกษำ มีโอกำสได้ศึกษำไปพร้อมกับกำรท้ำงำน โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง กำรสืบค้นข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ต กำรศึกษำจำกระบบออนไลน์กำรศึกษำจำกกำรบันทึกเทปกำรสอน ซึ่งมหำวิทยำลัยได้
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ดังนั นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงจ้ำเป็นต้อง
พัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของลักษณะกำรจัดกำรศึกษำ ควรเป็นกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ดัง Compulsory Education Act B.E. 2002 (2002) 
มำตรำ 6 ก้ำหนดว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม ในกำรด้ำรงชีวิตสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข” มำตรำ 24 กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด้ำเนินกำร ดังนี  1) จัดเนื อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน
โดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้คิดเป็น ท้ำเป็น ปลูกฝังกำรรักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้และควำมรอบรู้ รวมทั งใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั งนี ครู
และผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปด้วยกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง  ๆ   
6) จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ นได้ทุกที่ทุกเวลำ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำยเพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ Compulsory Education Act B.E. 
2002 (2002) ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของ ผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำก ประสบกำรณ์จริง และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อ เนื่องโดยยึดพฤติกรรมบ่งชี ที่ก้ำหนดไว้ใน
หลักสูตร (Curriculum) กำรเรียนกำรสอน ( Instruction) และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
(Assessment) ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี  และจะต้องท้ำไป พร้อม ๆ กัน โดยไม่แยกกำรสอนกับกำร
ประเมิน ผลออกจำกกัน และต้องด้ำเนินกำรตรวจสอบ ผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระยะ 
Srienormous and Yuktanan (2003) จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพำและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรแบบไร้สำยที่มีศักยภำพและมีจ้ำนวนกำรใช้งำนที่เพิ่มมำกขึ น  
ในปัจจุบัน จึงสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในทุกที่ทุก
เวลำ ซึ่งสนองตอบต่อควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกแนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำซึ่งสนับสนุนระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำควำมคำดหวัง
และสภำพที่เป็นจริงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะของนักศึกษำประสบกำรณ์
วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังและสภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเพื่อกำรพัฒนำต่อไป หลำยสำเหตุของปัญหำทำงกำรศึกษำ 



วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม – สิงหำคม 2563 

  
 

83 

ของไทยที่ส่งผลต่อผลกำรประเมินข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
และระบบกำรวัดและประเมินผลล้วน ส่งผลต่อทักษะกำรคิดของเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ 
Hanpipat (2010) พบว่ำ บรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน พฤติกรรมกำรสอนของครู และ
วิธีกำรวัดและ ประเมินผลกำรเรียนรู้ของครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำงบวกต่อควำมสำมำรถในกำร  
คิดวิเครำะห์ของ นักเรียน ซึ่ งปัจจัยดังกล่ ำวนี ท้ำให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจและแก้ปัญหำ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อีก ทั งยังช่วยให้นักเรียนสำมำรถคิดหำควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่ำงเป็นเหตุเป็น
ผลได้เป็นอย่ำงด ี
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นอำจำรย์ผู้สอน เห็นว่ำมีควำมจ้ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะไดศ้ึกษำควำมคำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัยจะศึกษำควำม
คำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ทั ง 3 ขั นตอน ได้แก่ 1) ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำม
จ้ำเป็นพื นฐำน 2) ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) ขั นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
จำกผลกำรวิจัยน้ำไปใช้เป็นข้อมูลใน กำรวำงแผนและออแบบรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพย่ิงขึ นอันจะน้ำมำซึ่งคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 2. เพื่อศึกษำสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชำกร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง  ปีกำรศึกษำ 2561  จ้ำนวน 950 คน   
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   กลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง  ปีกำรศึกษำ 2561 จ้ำนวน 247 คน ค้ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ ตำรำงของเครซี่
และมอร์แกน ได้มำด้วยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ควำมคำดหวัง และสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของ
นักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              
      เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ ( rating 
scale) 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด รวม 40 ข้อ คุณภำพของ
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื อหำ (Content Validity) โดยใช้ค่ำดัชนีควำม สอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ้ำนวน 5 คน ได้ค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง ของแบบสอบถำมทั งฉบับ แล้วเลือกใช้เฉพำะข้อที่มีค่ำ IOC ตั งแต่.05 ขึ นไป ทั งนี ได้สร้ำง
แบบสอบถำม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก ่
 ตอนที่  1  แบบสอบถำมสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ลักษณะ
แบบสอบถำม เป็นแบบส้ำรวจรำยกำร (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อำยุ ชั นปีที่ก้ำลังศึกษำ   
 ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพ
ครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ผู้วิจัยได้
ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีจำกเอกสำร  ต้ำรำและงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงแบบสอบถำม
ลักษณะแบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ กำรแปลค่ำ
คะแนนเฉลี่ย Srisa (2002) ดังนี  

1.00 – 1.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50- 2.49   หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับปำนกลำง  
3.50 – 4.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับมำก  
4.50 – 5.00  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับมำกที่สุด  

  กำรหำคุณภำพเครื่องมือของแบบสอบถำมในกำรศึกษำครั งนี  ผู้วิจัยได้แยกออกเป็น 
กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม ค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกรำยข้อ (Discrimination) 
และค่ำควำมเช่ือมั่นควำม (Reliability) ดังนี  
  1. ได้เสนอแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ นต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตรวจแก้ไขเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถำมและสำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และ หำควำม
เที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบภำษำ เนื อหำ และโครงสร้ำงเพื่อให้เกิด  
ควำมเข้ำใจชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถำมและสำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์โดยกำรหำค่ำดัชนี 
ควำมสอดคล้อง IOC (Index item of objective congruence) ของแบบสอบถำมทั งฉบับ แล้ว
เลือกใช้ เฉพำะข้อที่มีค่ำ IOC ตั งแต่ตั งแต่ 0.5 ขึ นไปใช้ในแบบสอบถำม น้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
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  2. กำรหำค่ำอ้ำนำจจ้ำแนก (Discrimination) ผู้วิจัยได้น้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิและน้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) นักศึกษำที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 30 คน แล้วน้ำมำวิเครำะห์ค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกรำยข้อ โดยวิธีหำ 
ค่ำสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Item-total 38 correlation ได้ค่ำสหสัมพันธ์รำยข้อ (r) อยู่ระหว่ำง  
.39 ถึง .88 
  3. กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) คัดเลือกข้อที่มีค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกที่ยอมรับ
ได้มำหำค่ำควำมเชื่อมั่นทั งฉบับ โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha coefficient) ของ 
Cronbach (1990) ปรำกฏว่ำ คุณภำพของเครื่องมือกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถำมทั งฉบับเท่ำกับ 0.97 
 4. น้ำแบบสอบถำมฉบับที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่นและมีควำมสมบูรณ์ไปใช้ใน
กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรศึกษำวิจัยครั งนี มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำมล้ำดับขั นตอนดังนี   

1. กำรเก็บข้อมูลจำกงำนวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจำก  นักศึกษำวิชำชีพครู 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ที่ลงทะเบียนเรียนปีกำรศึกษำ 2561  จ้ำนวน 247 คน 

2. รูปแบบกำรตอบแบบสอบถำมด้วยระบบ ออนไลน์ online Google ฟอร์ม 
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
4. ท้ำกำรวิเครำะห์หำข้อมูล และน้ำผลกำรค้ำนวณมำวิเครำะห์ข้อมูลตำม

วัตถุประสงค์และสมมติฐำนกำรวิจัยต่อไป 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

 
ผลการวิจัย 
 กำรศึกษำควำมคำดหวังและสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน  
ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ้ำนวน 247 คน โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถำมจ้ำแนกตำมเพศ เพศหญิง จ้ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 และเพศชำย 
จ้ำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 71.66 จ้ำแนกตำมช่วงอำยุ ดังนี  ช่วงอำยุ 18 – 20 ปี จ้ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.81 ช่วงอำยุ 21 - 23 ปี จ้ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 55.06 ช่วงอำยุ 24 - 26 ปี  
จ้ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53 และช่วงอำยุ 27 ปีขึ นไป จ้ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60  
จ้ำแนกตำมชั นปี ดังนี  ชั นปีที่ 1 จ้ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ชั นปีที่ 2 จ้ำนวน 15 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 6.07 ชั นปีที่ 3 จ้ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ชั นปีที่ 4 จ้ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  
4.05 และชั นปีที่ 5 ขึ นไป จ้ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 81.78 ทั งนี ได้วิเครำะห์ผลกำรด้ำเนิน
โครงกำร  ดังนี  
 1. ผลศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำ 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅  = 4.87, S.D. = 
0.56) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอน เพื่อศึกษำผลควำมคำดหวังผล ดังนี  ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
หรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน ควำมคำดหวังอยู่ในระดับ มำกที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = 0.99) ขั นกำร
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ออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก (x̅  = 4.52, S.D. = 0.99) และขั น
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก (x̅  = 4.51, S.D. = 0.70) 
 2. ผลกำรศึกษำสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง สภำพจริงอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92)  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั นตอน ได้แก่ ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน ควำมคำดหวังอยู่ใน
ระดับมำก  (x̅ = 3.89, S.D. = 0.91)  ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ ควำมคำดหวังอยู่ใน
ระดับมำก  (x̅ = 3.93, S.D. = 0.93)  และขั นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.90  ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก  (x̅ = 3.91, S.D. = 0.90)   
  3. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง   
 
ตารางที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง   
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
 ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการหรือ

ความจ าเปน็พื้นฐาน 
    

 

1 มีกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยให้กับผู้เรียน
ก่อนกำรเรียน 

4.44 0.45 3.91 0.59 0.53 

2 กำรประเมินควำมรู้เดิมของผู้เรียนแต่
ละคน 

4.17 0.98 3.85 0.84 0.32 

3 ผู้เรียนรู้ว่ำจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร 4.41 0.49 4.04 0.84 0.37 
4 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต 
4.43 0.58 3.84 1.01 0.59 

5 กำรวิเครำะห์ควำมสนใจในกำรเรียน
ของผู้เรียน 

4.35 0.49 3.87 0.88 0.48 

6 ทักษะทำงเทคโนโลยีของผู้เรียน 4.36 0.50 3.63 1.13 0.73 
7 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ใหผู้้เรียน

ทรำบ 
4.45 0.47 4.02 0.97 0.43 

8 ก้ำหนดเนื อหำหรืองำนกำรเรียนให้
ทรำบ 

4.58 0.42 4.00 0.83 0.58 

9 สถำนที่เรียนมรีะบบและอุปกรณ์เอื อ
ต่อกำรเรียนรู้แบบออนไลน ์

4.62 0.41 3.70 1.08 0.92 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
10 ก้ำหนดสถำนที่เรียนเหมำะสมกับ

ผู้เรียน 
4.57 0.45 3.84 0.86 0.73 

11 แจ้งสถำนที่เรยีนให้ทรำบก่อนกำร
เรียน 

4.56 0.52 4.07 0.84 0.49 

12 มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่นซอฟท์แวร์ ข้อมูล รูปภำพ 

4.60 0.44 3.85 0.87 0.75 

13 มีข้อตกลงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 

4.59 0.41 3.96 0.84 0.63 

14 มีกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำร
ติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน 

4.64 0.37 3.94 0.85 0.70 

 รวม 4.52 0.99 3.89 0.91 0.63 
 ขั้นการออกแบบกิจกรรมและแหล่ง

เรียนรู ้
     

15 น้ำเสนอวิธีกำรเรียนให้ผู้เรียนทรำบ
เป็นขั นตอน 4.43 0.68 3.90 0.88 0.53 

16 เนื อหำกำรเรียนบำงส่วนจะใช้วิธีกำร
สอนแบบปกติ 4.64 3.29 3.96 0.86 0.68 

17 ผู้สอนเตรียมวิธีกำรเรียนกำรสอน
และเนื อหำได้น่ำสนใจ 4.53 0.67 4.00 0.83 0.53 

18 จัดกิจกรรมกำรเรียนในระบบ
ออนไลน์ได้เหมำะสม 4.49 0.73 3.96 0.94 0.53 

19 จัดกิจกรรมกำรเรียนทั งปกติและ
ออนไลน์ได้เหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

4.46 0.72 3.88 0.93 0.58 

20 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมและกำร
ชี แนะ 

4.45 0.70 3.94 0.91 0.51 

21 เทคโนโลยีที่ใชเ้ป็นระบบที่ง่ำยเหมำะ
กับจุดประสงค์กำรเรียน 

4.50 0.70 3.95 0.92 0.55 

22 ระบบออนไลน์ที่ใช้ผู้เรียนเข้ำใจและ
สำมำรถใช้ได ้

4.48 0.71 3.91 0.92 0.57 

 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

88 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
23 ให้โอกำสในกำรฝึกกำรใช้ระบบกำร

เรียนแบบออนไลน ์
4.52 0.66 3.90 0.95 0.62 

24 ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำด้วยตนเอง
จำกกำรใช้ระบบออนไลน์ 

4.41 0.81 3.97 0.86 0.44 

25 มีกำรจัดสถำนกำรณ์เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้ำถึงเนื อหำวิชำทำงออนไลน์ 

4.42 0.73 3.93 0.86 0.49 

 ขั้นการออกแบบกิจกรรมและแหล่ง
เรียนรู ้

     

26 ผู้สอนเป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่หลำกหลำย 

4.47 0.68 4.10 0.90 0.37 

27 ผู้สอนให้ค้ำแนะน้ำในกำรแกป้ัญหำ
ในระบบออนไลน์ได้ 

4.44 0.77 3.92 1.02 0.52 

28 กำรเรียนออนไลน์ส่งเสริมใหม้ีกำร
เรียนรู้นอกสถำนที่ 

4.55 0.69 3.90 1.00 0.65 

29 ควำมมีอิสระของผู้เรียน ควำมตั งใจ
และควำมสำมำรถมีผลต่อกำรเรียน 

4.49 0.66 3.87 0.98 0.62 

30 ควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอน
และผู้เรียน 4.65 0.59 4.06 0.85 0.59 

31 กำรศึกษำแบบออนไลน์ช่วยให้
ผู้เรียนไม่ต้องเข้ำชั นเรียน 4.59 0.66 3.77 1.00 0.82 

32 มีกำรสั่งงำนและส่งงำนโดยระบบ
ออนไลน์ 4.64 0.60 3.84 0.98 0.8 

33 ผู้สอนแนะน้ำแหล่งทรัพยำกรที่
ค้นคว้ำทำงออนไลน์ 4.61 0.62 4.03 0.86 0.58 

34 สภำพแวดล้อมที่ผู้เรียนมีควำมร่วมมือ
กับผู้อื่น (ผู้สอนและผู้เรยีน) 

4.60 0.58 3.89 1.01 0.71 

 รวม 4.52 0.99 3.93 0.93 0.59 
 ขั้นการประเมนิผลการเรียนการ

สอน 
  

   
35 มีกำรประเมินก่อนกำรเรียน 

ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน 4.52 0.67 3.87 0.91 0.65 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
36 มีกำรวัดผลด้ำนควำมรู้ควำมจ้ำ  

ควำมเข้ำใจและกำรน้ำไปใช้ 4.54 0.64 3.91 0.87 0.63 
37 มีกำรวัดผลด้ำนกำรวิเครำะห์และ

กำรสังเครำะห ์ 4.42 0.76 3.92 0.89 0.5 
38 มีกำรประเมินกระบวนกำรเรียนรู้

อย่ำงเป็นระบบ 4.47 0.75 4.02 0.86 0.45 
39 มีกำรทดสอบย่อยเป็นระยะ 4.51 0.70 3.89 0.91 0.62 
40 มีระบบกำรทดสอบทำง

อิเล็กทรอนิกส ์พร้อมทั งกำรส่งเสริม 4.60 0.67 3.86 0.95 0.74 
 รวมเฉลี่ย 4.51 0.70 3.91 0.90 0.6 
 รวมทั้งหมด 4.87 0.56 3.92 0.92 0.95 

 
อภิปรายผล 
 ผลควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน โดย
เรียงอันดับ ได้แก่ ล้ำดับที่ 1 มีกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำรติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน ล้ำดับที่ 2 
สถำนที่เรียนมีระบบและอุปกรณ์เอื อต่อกำรเรียนรู้แบบออนไลน์  และล้ำดับที่ 3 มีระบบสำรสนเทศ
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ซอฟแวร์ ข้อมูล รูปภำพ ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ โดยเรียง  
3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 เนื อหำกำรเรียนบำงส่วนจะใช้วิธีกำรสอนแบบปกติ อันดับที่ 2 ควรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน และอันดับที่ 3 มีกำรสั่งงำนและส่งงำนโดยระบบออนไลน์ขั น
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน โดยเรียง 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1  มีระบบกำรทดสอบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั งกำรส่งเสริม อันดับที่ 2 มีกำรวัดผลด้ำนควำมรู้ควำมจ้ำ ควำมเข้ำใจและกำร
น้ำไปใช้ และอันดับที่ 3 มีกำรประเมินก่อนกำรเรียน ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน   

 ผลสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน โดยเรียงอันดับแรก 
ได้แก่ อันดับที่ 1 แจ้งสถำนที่เรียนให้ทรำบก่อนกำรเรียน อันดับที่ 2 ผู้เรียนรู้ว่ำจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร 
และอันดับที่ 3 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนทรำบ ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
โดยเรียง 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย อันดับที่ 2 ควร
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน และอันดับที่ 3 ผู้สอนแนะน้ำแหล่งทรัพยำกรที่ค้นคว้ำทำง
ออนไลน์ สอดคล้องกับ Chantanarungpek (2005) กล่ำวว่ำ รูปแบบของกำรผสมผสำนที่ได้ศึกษำ
ตำมสภำพจริงกำรเรียนที่ผู้เรียนต้องกำรควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้แบบดั งเดิมและแบบ
ปัจจุบันโดยใช้ ICT เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมในกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ และ
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กำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูและผู้เรียน กำรส่งผ่ำนควำมรู้ กำรติดตำมผู้เรียน
สม่้ำเสมอ และกำรปรับตัวในกำรก่อสร้ำงควำมรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นควำมคำดหวังที่อยู่ในระดับมำก  
สอดคล้องกับ Jintaweeporn (2019) เมื่อมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ แล้วก็มีควำม
จ้ำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนกำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงกำรศึกษำได้ยอมรับ
ว่ำแนวคิดในกำรวัดปละแประเมินผล กำรเรียนที่ เหมำะสม คือกำรประเมินตำม สภำพจริง 
(Authentic) 

 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน 
ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  พบว่ำ นักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงกว่ำ
สภำพจริงในทุกด้ำนไปจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้ได้เรียนรู้ตำมควำมคำดหวังโดยวำงแผน
น้ำเอำวิธีกำรสอนแบบผสมผสำนและกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนมำใช้จัดกำรเรียนรู้ในปีต่อไป   
ซึ่งสอดคล้องกับ Chiddee (2015) กำรศึกษำสภำพจริงและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยของนักศึกษำพยำบำล ที่นักศึกษำมีควำมคำดหวังใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสูงกว่ำสภำพจริง สรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนที่เห็นว่ำ 
ควำมคำดหวังอยู่ในระดับ มำกที่สุด พบว่ำ มีควำมแตกต่ำง กับสภำพจริงที่อยู่ในระดับ มำก แสดงว่ำ
สภำพปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนที่นักศึกษำคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริ ง และ
สำมำรถน้ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนต่อไป 
 มหำวิทยำลัยยึดหลักกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญควบคู่ไปกับเน้นเนื อหำตำมที่
หลักสูตรก้ำหนด ดังนั น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมเป็นจริงจึงไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้เรียน
เพรำะควำมคำดหวังมักจะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ควำมแตกต่ำงกัน ถ้ำผู้เรียนมีจ้ำนวนมำกวิธีกำรสอน
และกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ต้องมีควำมหลำกหลำย อำจำรย์นับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนคำดหวังว่ำจะ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่ตอบสนองทั งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ เมื่อเปรียบเทียบสภำพจริงกับ
ควำมคำดหวังนักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงในทุก ๆ ด้ำน และแตกต่ำงกันมำกในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเรียนรู้ซึ่ง นักศึกษำมีควำมคำดหวังมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ  จะเห็นได้ว่ำ ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
หรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำนในควำมคำดหวังของนักศึกษำ  มีระดับของค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับควำมคำดหวัง
ในระดับมำก กำรเรียนแบบผสมผสำนว่ำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยและพัฒนำ
ควำมต้องกำรส่วนบุคคล (Thorne, 2003) ผนวกกับแนวคิดของ Hargis (2005) ที่ว่ำกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนและแบบกำรจัดกำรเรียนแบบผสมผสำนเป็นวิธีกำรที่ผู้สอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ำกับกำรค้นพบ
จำกค้ำถำม ข้อสงสัยตำมควำมสนใจ โดยที่ผู้เรียนสำมำรถค้นพบค้ำตอบโดยใช้กำรคิดกระบวนกำร
สืบสวนสอบสวน กำรค้นหำ และกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สำมำรถที่จะพัฒนำตนเอง รวมทั งกำรเพิ่มพูนกระบวนกำรคิด ทำให้เกิดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ดี
ขึ นได้ อย่ำงไรก็ดีกำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนในอนำคตจะต้องมีควำมเข้ำใจในควำมคำดหวัง
ของนักศึกษำเกี่ยวกับควำมจ้ำเป็นพื นฐำนเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
หรือผู้เรียนด้วยกันโดยมีกำรแนะน้ำผู้เรียนอย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ น ตัวอย่ำง เช่น กำรสร้ำงควำมคุ้นเคย
ให้กับผู้เรียนก่อนกำรเรียน แนะน้ำวิธีกำรในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ผู้สอนแจ้ง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนทรำบ จัดสถำนที่เรียนมีระบบและอุปกรณ์เอื อต่อกำรเรียนรู้แบบ
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ออนไลน์  มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ซอฟท์แวร์ ข้อมูล รูปภำพ  มีกำรใช้ระบบออนไลน์
ในกำรติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน  มีข้อตกลงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน   
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. น้ำผลกำรวิจัยที่พบว่ำนักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริงในทุกด้ำนไปจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้ได้เรียนรู้ตำมควำมคำดหวังโดยวำงแผนน้ำเอำวิธีกำรสอนแบบผสมผสำน
และกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนมำใช้จัดกำรเรียนรู้ในปีต่อไป  
  2. สถำบันกำรศึกษำใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยน้ำควำมคิดเห็นที่นักศึกษำ
คำดหวังจำกวิธีกำรสอนแบบผสมผสำนและกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนจำกรำยวิชำที่วิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำอื่น ๆ ทั งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
  3. ผู้บริหำร คณำจำรย์สำมำรถใช้ข้อมูล ควำมคิดเห็น ที่นักศึกษำคำดหวังไปปรับปรุงหรือ
พัฒนำอำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบรำยวิชำโดยต้อง ตระหนักถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ให้กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำนเทคนิควิธีกำรที่หลำยหลำยครอบคลมุเนื อหำท้ำให้
ควำมเป็นจริงสอดคล้องกับควำมคำดหวังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข
น้ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพตนเองของนักศึกษำ 
  4. จัดกำรเรียนรู้ ตำมสภำพจริง โดยใช้ใช้วิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและกำรประเมินผล
ตำมสภำพจริง ที่ใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องศึกษำให้เข้ำใจและต้อง
ปฏิบัติควบคู่กันไปเสมอ จึงจะ สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและประเมินผู้เรียนได้อย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์  
  5. สำมำรถน้ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ
เหมำะสมกับตัวผู้เรียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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phayāba ̄n [The study and the problem of learning management  
courses for health promotion and illness prevention of nursing students].    
Princess of Naradhiwas University Journal. 7(3), 121-132 

Cronbach, (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed). New York: Collins  
Publishers.  

 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

92 

Hanpipat, N. (2010).  ka ̄n wikhro̜ phahu radap patčhai thi ̄ song phon tō̜ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า 
และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อน และหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง ไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดพรหมสาคร  อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการแบบสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.79 (2) แบบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.80 และ (3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้า หลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้า หลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สะเต็มศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to compare science learning achievements 
of Prathom Suksa VI students before and after learning under learning activity 
management by using STEM Education in the topic of Electricity, and 2) to compare 
science ability of creative thinking of the students before and after learning under 
learning activity management by using STEM Education in the topic of Electricity of 
Prathom Suksa VI. The research sample consisted of 40 Prathom Suksa VI students in 
an intact classroom of Watpromsakorn School in Singburi province, obtained by Cluster 
sampling. The research instruments were (1) a science learning achievement in the 
topic of Electricity test, with reliability equal to .79, (2) a science creative thinking ability 
test, with reliability equal to .80. and (3) learning management plans for the learning 
management by using STEM Education. Data were analyzed using the mean, standard 
deviation, and t-test. 

The findings were as follows: 1) Science students achievement Prathom suksa 
VI in the topic of Electricity, after received a learning activity management by using 
STEM Education was significantly higher than before studying at the level of. 05. and 
2) The ability of students scientific creativity Prathom suksa VI in the topic of electricity, 
after received the learning activity management using STEM Education was significantly 
higher than before studying at the level of .05. 

 
Keywords 

Learning activity management, STEM Education, Science learning achievement, 
Science creative thinking 
 
ความส าคัญของปัญหา  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงนับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญ และมีความแตกต่างไป
จากในอดีตเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ในด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์จึงมีความจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้กับนักเรียน 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
จึงควรจัดให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมและสัมพันธ์กันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงควรฝึกให้นักเรียน ได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ดังนี้ (1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะที่ได้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และเพื่อการท างานอย่างสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในโลก (2) ทักษะ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถเกิดความคิดที่ลึกซึ้งบนพื้นฐานของความรู้และ
ความเข้าใจต่าง ๆ ของตัวบุคคล โดยขึ้นอยู่กับวัยและประสบการณ์ แต่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
จนเป็นนิสัย และเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว (3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ประเมินความน่าเชื่อถือได้ และมีทักษะในการใช้อย่างสร้างสรรค์ (4) ทักษะด้านความเป็นนานาชาติ 
เพื่อให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูผู้สอนในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารอีกด้วย และ (5) ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง  
ในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพได้ วิจารณ์ พานิช (Panich, 2012) นอกจากนี้ครูผู้สอนควร
จะต้องมีการจัดเตรียมเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้ กระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education, 2008) แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยาย เน้นการท่องจ า ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และจากการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะที่
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารร่วมกับผู้อื่น และการมีความคิดสร้างสรรค์  
จึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาค่อนข้างต่ า โดยดูจาก 
ผลวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
พบว่า ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.59 สถาบัน 
การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Institute of Educational Testing 
Service, 2015) ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 41.22 สถาบันการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Institute of Educational Testing Service, 
2016) และในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.12 สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (National Institute of Educational Testing Service, 2017) โดยจะเห็นได้ว่า 
มีแนวโน้มต่ าลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรที่จะจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และ
เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้แตกต่างจากแบบเดิม โดยใช้หลักการดังนี้  (1) เรียนรู้ตามสภาพจริง  
(2) สร้างมโนธรรมส านึกให้นักเรียน (3) สร้างแรงจูงใจภายใน (4) พหุปัญญา (ออกแบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล) และ (5) จัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2558 (Nuangchaloem, 2015) 
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 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
บูรณาการจากกลุ่มสาระหลัก 4 สาระ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และเป็นการน าศาสตร์ทั้งสี่มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยมีจุดเน้น คือ  
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือท ากิจกรรมด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลและเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถาวร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องใช้
ศาสตร์จากองค์ความรู้ของกลุ่มสาระทั้ง 4 สาระ หรือน าองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ หรือสร้างผลผลิตใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และอาชีพของนักเรียนได้
ต่อไป นอกจากนี้ครูผู้สอนควรส่งเสริมทักษะที่ส าคัญให้กับนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาด้านปัญญา และด้านทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เน้นเรียนแบบท่องจ าเพียง
อย่างเดียว วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (Itsarasena Na Ayutthaya, 2017) ลักษณะการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษานั้นจะมีลักษณะคือ เป็นการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยผ่านการเรียนรู้ทดลองด้วยตนเอง มีลักษณะการสอนที่ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน เพื่อให้
นักเรียนได้ระดมความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือแก้ปัญหาร่วมกัน และการบูรณาการเรียนการ
สอนพร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ชวนิดา สุวานิช 
(Suvanich, 2017) ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นั้นยังมีกระบวนการที่ใช้การออกแบบ
ทางวิศวกรรมมาร่วมด้วย เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงาน จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ  
การสอนในแบบสะเต็ม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา ยังท าให้นักเรียนมีการพัฒนา  
ในด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือผลิตชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติได้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์นั้น 
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (1) ครูผู้สอน จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ผสมผสานหรือต่อยอดกับองค์ความรู้ใหม่จนน าไปสู่ 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา (2) นักเรียนจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความพร้อมที่จะ
ฝึกฝนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดอยู่กับการที่ครูผู้สอนเลือกวิธีการที่ใช้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมส าหรับนักเรียน และ (3) การออกแบบการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยอาจจ าลอง
สถานการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหา และสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์อีกด้วย สุธิดา การีมี (Karimi, 2017) และในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษานักเรียนจะต้องมี
ส่วนในการออกแบบ และวางแผนร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ด้วย อภิสิทธิ์ ธงไชย (Thongchai, 2013) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบที่ผ่านมา พบว่า  
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า นักเรียนขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้ โดยสังเกต
จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและจากบริบทของโรงเรียน จึงท าให้ทราบถึงสาเหตุ 2 ประการ
หลักๆ ที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ าคือ ประการที่ 1 ด้านเนื้อหาเรียนที่
ค่อนข้างยาก และเนื้อหาในบทเรียนมีปริมาณมาก นักเรียนไม่สามารถจินตนาการได้จากเนื้อหาที่
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ก าลังเรียนอยู่ จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียน และประการที่ 2 เนื่องจาก
ทางโรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมาก มีเวลาในการสอนน้อย ครูผู้สอนส่วนใหญ่จึงใช้การสอนแบบ
บรรยาย จึงส่งผลท าให้นักเรียนขาดทักษะในการค้นหาข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดความสามารถ
ในการแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อถึงเวลาสอบ นักเรียนจะใช้วิธีการ
ท่องจ าเนื้อหา เพื่อน าไปใช้ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น โดยที่นักเรียนไม่เข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียน ซึ่งส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างต่ า และนักเรียน
ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ หรือผลผลิตที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติได ้
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาจึงมีความสนใจที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักในการจัดกิจกรรมแบบ 
สะเต็มศึกษา เพื่อฝึกทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา  
ในระหว่างการท ากิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมจะมีการบูรณาการองค์ความรู้จากกลุ่มสาระทั้ง 4 สาระ 
มาเชื่อมโยงกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียน และการน าวิธีการสอนที่หลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในระหว่างที่ท าการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่
สอนและเกิดทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน  
และหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
 1. ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ศึกษา
แนวทาง และกระบวนการในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
สะเต็มศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
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 2. ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องไฟฟ้า ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง โคมไฟจากกระดาษลัง รถที่มีพลัง (Power Car)  
ตะเกียงของนักเดินทาง และเครื่องปรับอากาศดับร้อน พร้อมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไป
เสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งน ามาปรับปรุงแก้ไข และน าไปตรวจสอบประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งจาการประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนนี้ เป็นแผนการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด   
 3. สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็น
แบบทดสอบปรนัย จ านวน 30 ข้อ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .66 ถึง 1.00 
มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .33 ถึง .77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .20 ถึง .53 และ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบทดสอบทั้งฉบับ .79   
 4. แบบทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ใน 4 ด้าน คือ 1) ความคล่องในการคิด 
(Fluency) 2) ความยืดหยุ่ น  (Flexibility) 3) ความคิดริ เ ริ่ ม  (Originality) และ  4) ความคิ ด
ละเอียดลออ (Elaboration) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ .67 มีค่าความยากง่าย 
(P) อยู่ระหว่าง .59 ถึง .71 และค่าอ านาจจ าแนก (D) อยู่ระหว่าง .39 ถึง .85 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เรื่องไฟฟ้า เท่ากับ .80 
 5. ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุ รี ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่ม 
แบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  1) ให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ไฟฟ้า จ านวน 4 ข้อ (แบบอัตนัย) และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ไฟฟ้า จ านวน 30 ข้อ (แบบปรนัย) 
  2) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า เป็น
เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 4 แผน แผนละ 5 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
โคมไฟจากลังกระดาษ เป็นการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาโดยให้นักเรียนได้น าความรู้จากเรื่องการ
ต่อไฟฟ้าอย่างง่ายมาใช้ในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ชิ้นงานโคมไฟจากลังกระดาษที่สามารถใช้ได้
จริง แข็งแรงและสวยงาม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รถที่มีพลัง (Power Car) เป็นการจัด
กิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาโดยให้นักเรียนได้น าความรู้จาก เรื่องการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมมาใช้ในการ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ชิ้นงาน รถที่มีพลัง (Power Car) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ มีความแข็งแรง คงทน
และสวยงาม (3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตะเกียงของนักเดินทาง เป็นการจัดกิจกรรมแบบสะเต็ม
ศึกษาโดยให้นักเรียนได้น าความรู้จาก เรื่องการต่อไฟฟ้าแบบขนานมาใช้ในการประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตะเกียงของนักเดินทาง ที่สามารถใช้ได้จริง แข็งแรงและสวยงาม (4) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องปรับอากาศดับร้อน เป็นการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษาโดยให้นักเรียนได้
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น าความรู้จาก เรื่องการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน มาใช้ในการประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เครื่องปรับอากาศดบัร้อน ที่สามารถใช้ได้จริง แข็งแรงและสวยงาม 
  3) ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ไฟฟ้า จ านวน 4 ข้อ (แบบอัตนัย) 
  4) ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า จ านวน 30 ข้อ (แบบปรนัย) 
  5) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม x̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 40 30 7.45 3.12  
17.89* 

.00 
 หลังเรียน 40 30 19.98 2.67 

* p<.05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟ้า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 

ความคิดสรา้งสรรค ์ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̅ S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 40 16 5.95 2.95  
11.82* 

.00 
 หลังเรียน 40 16 11.20 1.81 

* p<.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมแบบ 
สะเต็มศึกษาจะเป็นตัวที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการน าองค์ความรู้ของสาระการเรียนรู้มาจัดการเรียนให้เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
จนเกิดเป็นความรู้ที่ถาวรที่มาจากการลงมือท ากิจกรรม เรียนรู้ด้วยนักเรียนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้น าการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้วิธีในการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้
ของสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลจากการท ากิจกรรม และท าให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิเทพ  
ปิติพรเทพิน (Pitiphonthephin, 2015) ที่มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดสะเต็ม คือ (1) การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ จะท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มาจากการส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
และแนวคิดของบทเรียน และช่วยท าให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล หรือมีเหตุผลมากขึ้น 
(2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือโครงงานเป็นฐาน จะเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ถามค าถาม และนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีมาใช้แก้ปัญหา และเป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหา  
จนน าไปสู่การท าโครงงาน หรือสร้างเป็นสิ่ งประดิษฐ์ต่อไป และ (3) การจัดการเรียนรู้แบบการ 
บูรณาการสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยมีครูผู้สอนน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อท า
ให้บทเรียนมีความทันสมัยขึ้น ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวัสดิ์ สองแคว 
(SongKhwae, 2016) ได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง  
ผลจากการวิจัยพบว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “รู้รักษ์หิน ถิ่นแม่ฮ่องสอน” ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ช่อทิพย์ มารัตนะ (Marattana, 2017) ได้ศึกษาการผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้วัสดุ
และสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซึ่งผลจาก
การวิจัยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  เรื่องไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 

https://www.thai2english.com/search?q=Ban%20Song%20Khwae
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ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งสามารถเรียงล าดับคะแนนในแต่ละด้านจากมากสุด  
ไปน้อยสุดได้ดังนี้ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้น าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
เข้ามาใช้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน ให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นองค์ความคิดเข้ามารวมกัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ นอกจากนี้นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดคล่องแคล่ว 3) ความคิดยืดหยุ่น และ4) ความคิดละเอียดลออซึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ ใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จาก นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (Chaowakeratipong, 2017) ที่มีการจัด
กิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจ โดยใช้กิจกรรมหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ เช่น อุปกรณ์จ าลอง และสื่อ  
จัดกิจกรรมระดมสมอง จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้จริง จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจ โดยจัดกิจกรรมจากกิจกรรมง่ายไปสู่กิจกรรมยาก และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ สกุลศรี (Sakulsri, 2017) ศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา เรื่องไฟฟ้า มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05และยั งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอาทิตยา ภูมิคอนสาร 
(Phumkhonsan, 2017) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งผลในการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์เรื่องเสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยชิ้นงาน 
22.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งควรจัดการเรียนรู้โดย
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกน าองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าร่วมกัน โดยครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ในบทเรียนหรือในเนื้อหาเรื่องต่าง ๆ ที่เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น ด้านการน าเอาความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพ น ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท า
กิจกรรมหรือในชีวิตจริง  
  1.2 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งควรจัดสรรเวลาให้มี
ความเหมาะสม ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพื่อไม่ให้
นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายหรือท ากิจกรรมไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
  1.3 ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูล หลาย ๆ
แหล่ง และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ฯลฯ ใน
ระหว่างการท ากิจกรรมการการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

102 

  1.4 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเสนอกับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนภายใน
โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
  1.5 ครูผู้สอนควรวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยไปในครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้มีการบูรณา
การสาระวิชาอื่น ๆ เพื่อที่จะได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้ เช่น  
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะการคิด ทักษะในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ ทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะในการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2.2 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยน ามาบูรณาการให้
เข้ากับชีวิตจริงสถานการณ์จริงของนักเรียนรวมไปถึงการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ต่อไป 
  

References 
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da sō̜p thāngkān sưksā radap chāt khan phư̄nthān (O-NET) chan 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม 2) ศึกษาเจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็ม 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจและเจตคติต่ออาชีพด้านสะเต็ม และ 4) เปรียบเทียบความสนใจและ
เจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ าแนกตามข้อมูล 
เชิงประชากรศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บ
ข้อมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 459 คน ผ่านแบบสอบถามการวิจัย 2 ชุด ได้แก่ STEM Career Interest Survey (STEM-
CIS) และ STEM Semantics Survey โดยใช้การวิ เคราะห์ ได้แก่  การแจกแจงความถี่ข้อมูล  
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพสะเต็มโดยรวม เท่ากับ 3.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 โดยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความสนใจในเนื้อหาและอาชีพด้านสะ
เต็มซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (�̅� = 3.59, S.D. = .64) โดยปัจจัยที่สะท้อนถึงความสนใจใน
อาชีพด้านสะเต็มของนักเรียนที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ “เป้าหมายส่วนบุคคล” (�̅� = 3.68, S.D. = .56) 
และ “การรับรู้ความสามารถของตนเอง” (�̅� = 3.59, S.D. = .56) 2) ระดับเจตคติต่อสาขาด้านสะ
เต็มโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 5.50, S.D. = 1.26) โดยค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อ
สาขาด้านสะเต็มโดยรวม เท่ากับ 5.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96 3) เจตคติของนักเรียนต่อ
สาขาวิชาสะเต็มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 และ 4) ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสาย
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนรัฐบาลต่ ากว่าโรงเรียนเอกชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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ค าส าคญั 
 ความสนใจในอาชีพ อาชีพด้านสะเต็ม เจตคติ 
 

ABSTRACT 
 The aims of this study are to: 1 )  investigate interests in STEM career and 
content among 9th grade students in Bangkok Metropolitan Area, 2) investigate attitude 
toward STEM career and content, 3 )  examine the relationship between STEM career 
interest and attitude toward STEM, and 4) compare interest and attitude toward STEM 
career and content across groups of students by their demographic backgrounds and 
other basic characteristics. A quantitative approach was used in this study, using two 
surveys which are the STEM Career Interest Survey (STEM-CIS) and the STEM Semantics 
Survey to collect the data from 459 ninth grade students in Bangkok Metropolitan 
Region. Descriptive analysis, Pearson’s correlation analysis and an independent sample 
t-test were performed.  
 Results show that: 1) the level of STEM career interest is 3.43 on average with 
standard deviation at .53, given that technology shows the highest rating (�̅� = 3 . 5 9 , 
S.D. = .64). The factor that most reflects student interest in STEM careers is “personal 
goal” (M = 3.68, SD = .56) and the second most reflects student interest is “self-
efficacy” (M = 3.59, SD = .56), 2) the attitude toward STEM fields is averaged at 5.23 
with standard deviation at .96, given that technology also shows the highest rating  
(�̅� = 5.50, S.D. = 1.26), 3) STEM career interest has a positive relationship with attitude 
toward STEM, and 4) male students show greater interest in careers related to the 
fields of science, mathematics, and technology than their female counterparts with 
statistical significance at .05. When it comes to the type of school attended, students 
in private schools show greater interest in STEM careers than their counterparts in 
public schools with statistical significance at .05 
 
Keywords 
 Career Interest, STEM Career, Attitude  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติของไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลท าให้ประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ทางด้านสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี) มากขึ้น 
เนื่องจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดเป็นความรู้พื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ (Roamchart, Yoelao, Seedagulrit, & Boonprakob, 2011)  รัฐบาลและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในหลายประเทศต่างให้ความส าคัญและวางแผนการพัฒนาก าลังคนทั้งในเชิ งนโยบาย
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และปฏิบัติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด  
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศแนวทางหนึ่ง โดยจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
(Kier, Blanchard, Osborne & Albert, 2014) 
 ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดยเวทีเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum) ให้อยู่ในล าดับที่ 32 ลดลงจากล าดับที่ 31 ในปี พ.ศ. 2556 - 2557  ในระดับ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันโดยรวม (The Global Competitiveness Index) ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางส าหรับระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การจัดล าดับโดยใช้ปัจจัยทางด้านนวัตกรรม 
พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากการส ารวจตลาดแรงงาน
ไทยระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 
4.0 การเตรียมพร้อมของไทยในด้านทรัพยากรบุคคลหรือแรงงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง โดยแรงงาน
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดยุคดิจิทัล คือ แรงงานในสายสะเต็ม ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าตลาดแรงงาน
ต้องใช้ก าลังคนด้านนี้เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ทันท่วงที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมน าการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ  ดังนั้นนักศึกษาที่จบสาย     
สะเต็มจึงมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และจะกลายเป็นแรงงานพื้นฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล จากข้อมูลผลส ารวจของบริษัท จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม - 
เมษายน 2560 พบว่า ต าแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ “สายงานด้านไอที” และ 
“วิศวกรรม” ซึ่งเป็นสายงานที่ขาดแคลนผู้สมัครงานสูงถึงร้อยละ 43 และ ร้อยละ 29 ตามล าดับ 
(Digital Age Magazine, 2560) นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รายงานว่า จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ บัณฑิตท างานไม่ตรงตาม
สาขา โดยเฉพาะบุคคลที่อายุต่ ากว่า 38 ปี โดยมีตัวเลขสูงถึง ร้อยละ 60 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
(National Statistics Office, 2016) 
 STEM Career Interest Studies 
 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านสะเต็ม ท าให้เกิดนโยบายในการกระตุ้นการผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักวิชาการต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
นักวางแผนนโยบายทางการศึกษา ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ ต้องเข้ามามี
บทบาทในการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการท างานในด้านสะเต็ม เพื่อส่งเสริมเจตคติเชิงบวก
ต่ออาชีพด้านสะเต็มและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านสะเต็ม
ในอนาคต (Kier, Blanchard, & Albert, 2014; Zorlu & Zorlu, 2017) ซึ่งความสนใจของเด็กและ
เยาวชนต่อด้านสะเต็มกลายเป็นประเด็นที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ ตามมา ดังเช่นงานวิจัยของ Christensen & Knezek (2017) ที่ได้ศึกษาความสนใจในอาชีพ
และเจตคติต่อสายสะเต็มในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพบว่าเพศหญิงมีเจตคติต่อ
การเลือกอาชีพในสายสะเต็มต่ ากว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ โดยได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้
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เยาวชนได้มีโอกาศลงมือท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐได้มีการจัดโครงการ
เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เช่น “โครงการ Enjoy Science Careers 
สนุกกับอาชีพวิทย์” ที่ได้มีการแนะน า 10 อาชีพสาขาสะเต็มที่มีความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เช่น อาชีพวิศวกรระบบดาวเทียม 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์การลงทุน วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกษตรกรยุคใหม่ 
นักวิจัยวัสดุนาโน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยกระบวนการในโครงการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ท าความรู้จักอาชีพในสายสะเต็ม รวมทั้งแนะแนวทางอาชีพและรูปแบบ
งานในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา   
 ทั้งนี้ ทฤษฎีที่มักใช้เป็นฐานในการพัฒนาแบบวัดความสนใจในอาชีพสายสะเต็ม ได้แก่  
ทฤษฎี Social Cognitive Career Theory (SCCT) ของ Lent, Brown & Hackett (1994, 2000) 
ซึ่งเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจพฤติกรรมทางการศึกษาและอาชีพ (Lent, 2013; Roller, 
Lampley & Dillihunt, 2018) โดยมีกรอบที่สะท้อนกระบวนการเลือกสาขาการเรียนและอาชีพของ
นักเรียน  (Lent, Brown & Hackett, 1994) Lent (2013) ได้น าเสนอกรอบ SCCT ที่ศึกษาการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ของการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ 1) พัฒนาการด้านความสนใจ
ในวิชาการและอาชีพ 2) การตัดสินใจเลือกทางวิชาการและอาชีพ 3) การไปสู่ความส าเร็จทางวิชาการ
และอาชีพ 4) ประสบการณ์ความพึงพอใจและสุขภาวะในสภาพแวดล้อมของการท างาน และเพื่อท า
ความเข้าใจองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านให้ดีขึ้น Lent (2013) เสนอให้ใช้ 3 ตัวแปรเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy)  ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ 
(outcome expectations) และ เป้าหมายส่วนบุคคล (personal goals) โดย Lent (2013) อธิบาย
ว่าแต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสนใจในสายวิชาที่ตนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและคาด
ว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดี (Lent, Brown, & Hackett, 2000) สอดคล้องกับทฤษฎีของ Bandura 
(1991) ที่อธิบายเรื่องการสร้างความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง แล้วจึงคาดการผลลัพธ์และ
ตั้งเป้าหมาย จากนั้นจึงวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น 
 ดังนั้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันเห็นความส าคัญในการเรียนวิชาสะเต็มมากขึ้น นัก
การศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรท าความเข้าใจปรากฏการณ์ด้านความสนใจของผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันเกี่ยวกับสาขาวิชาสะเต็มและเจตคติต่ออาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจต่อการ
เรียนรายวิชาสะเต็มและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านสะเต็มในอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1) ความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 2) เจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 3) ความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพด้านสะเต็ม
หรือไม ่
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 4) ความสนใจและเจตคติต่ออาชีพด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความ
แตกต่างกันหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบตามข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2) เพื่อศึกษาเจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มและเจตคติ
ต่ออาชีพด้านสะเต็ม 
 4) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจและเจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานอ่ืน ๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนามาจากแบบสอบถาม
เรื่องของความสนใจในอาชีพสะเต็ม ชื่อ STEM Career Interest Survey (STEM-CIS) ของ Kier, 
Blanchard, Osborne & Albert (2014) และแบบสอบถาม STEM Semantics Survey ของ Tyler-
Wood, Knezek & Christensen (2010) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 70,331 คน 
(ตัวเลขจากสถิติการศึกษา ประจ าปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการ) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 459 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน จ านวน 
7 แห่ง โดยมีการคัดเลือก ดังนี้ 1) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2) ไม่เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ  
สะเต็มโดยเฉพาะ 3) ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตให้ทีมผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ปรับมาจากแบบสอบถาม STEM Career Interest Survey (STEM-
CIS) ของ Kier, Blanchard & Albert (2014) และ STEM Semantics Survey ของ Tyler-Wood, 
Knezek & Christensen (2010) ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้พัฒนาแบบสอบถามทั้งสองฉบับและได้รับอนุญาตให้
น ามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการวิจัยได้ โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี ้
 STEM-CIS เป็นแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีการใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนละ 11 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ ได้แก่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง  2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง STEM Semantics 
Survey เป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจเจตคติต่อวิชาในหมวดสะเต็มและ อาชีพสะเต็ม โดย
แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ในแต่ละส่วนมี 5 ข้อ พร้อมมาตรวัด 7 ระดับที่แสดง
คุณลักษณะคู่ตรงข้าม เช่น น่าเบื่อ-น่าสนใจ น่าทึ่ง-ธรรมดาทั่วไป  
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 แบบสอบถามส าหรับการวิจัยครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1  ข้อมูล 
เชิงประชากรศาสตร์ จ านวน 14 ข้อ ส่วนที่ 2 ความสนใจต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็ม จ านวน 44 
ข้อ และส่วนที่ 3 เจตคติต่อวิชาสายสะเต็ม จ านวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 78 ข้อ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha)  
ตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง .753 - .926 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ และข้อมูลเพื่อ
ตอบค าถามวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้การวิเคราะห์ ดังนี้ การแจกแจงความถี่ข้อมูล การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation 
analysis) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม 
จ านวน 459 ฉบับ จากโรงเรียนของรัฐและเอกชน จ านวน 7 โรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 292 คน (ร้อยละ 63.6) เพศหญิง จ านวน 164 คน (ร้อยละ 35.7) และ
นักเรียนที่ไม่ต้องการระบุเพศ จ านวน 3 คน โดยทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 13 - 16 ปี นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51- 4.00 (ร้อยละ 53.8) รองลงมาคืออยู่ในช่วง 
3.01-3.50 (ร้อยละ 17.6) 
 ในด้านความต้องการศึกษาต่อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการศึกษาต่อ  
จ านวน 444 คน (ร้อยละ 96.7) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 15 คน (ร้อยละ 3.3) ที่ระบุว่าไม่มี
ความประสงค์ที่จะศึกษาต่อหลังจากจบระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งทั้งหมด เป็นนักเรียน 
ในโรงเรียนของรัฐ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแผนการศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก พบว่า สาขา
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นตัวเลือกที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด (ร้อยละ 54.9) รองลงมา 
คือ ศิลป์ค านวณและศิลป์ภาษา (ร้อยละ 12.4 และ 9.4 ตามล าดับ) 
 นอกจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากการส ารวจแล้ว ข้อมูลด้าน
ความสนใจในอาชีพ เจตคติต่ออาชีพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว สามารถรายงาน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี ้
 1. ความสนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 จากกการรวบรวมข้อมูลด้านความสนใจในสายอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็ม จากจ านวน 44 
ข้อ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามต้องระบุระดับความเห็น ด้วยมาตรวัด 5 ระดับ (5 = เห็นด้วยมากที่สุด 1 = 
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด)  เมื่อแบ่งองค์ประกอบตามสาขาวิชา พบว่า ด้านที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ 
ด้านเทคโนโลยี (�̅� = 3.59, S.D. = .64) ด้านคณิตศาสตร์ (�̅� = 3.55, S.D. = .66) และวิทยาศาสตร์ 
(�̅� = 3.38, S.D. = .70) ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพสะเต็มโดยรวม เท่ากับ 
3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มโดยแบ่งองค์ประกอบตามสาขาวิชา 
 

ความสนใจในอาชีพด้านสะเต็ม n �̅� S.D. 
วิทยาศาสตร์ 459 3.38 .70 
คณิตศาสตร ์ 458 3.55 .66 
เทคโนโลยี 456 3.59 .64 
วิศวกรรมศาสตร์ 456 3.20 .76 
รวม 456 3.43 .70 

 
นอกจากนี้หากวิเคราะห์โดยแบ่งองค์ประกอบตามลักษณะทางทฤษฎีปัญญาสังคมด้าน

อาชีพ (Lent, Brown & Hackett, 1994, 2000) พบว่า ปัจจัยที่สะท้อนถึงความสนใจในอาชีพด้าน
สะเต็มของนักเรียน ที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ “เป้าหมายส่วนบุคคล” (�̅� = 3.68, S.D. = .56) และ “การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง” (�̅� = 3.59, S.D. = .56) โดยนักเรียนรายงานว่าตนเองจะตั้งใจเรียนใน
วิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มและวางแผนที่จะใช้ความรู้นั้นประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนักเรียนรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถและมีความมั่นใจในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม ซึ่งในทางกลับกันการสนับสนุน
จากสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคคลที่เป็นแบบอย่างในสายอาชีพสะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือ
บุคคลอื่น ๆ ในสังคม เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅� = 3.14, S.D. = .71) 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มโดยแบ่งองค์ประกอบตามลักษณะทางทฤษฎี

ปัญญาสังคมด้านอาชีพ 
 

ความสนใจในอาชีพด้านสะเต็ม n �̅� S.D. 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 459 3.59 .56 
เป้าหมายส่วนบุคคล 459 3.68 .56 
ความคาดหวังในผลลัพธ์ 459 3.48 .61 
ความสนใจ 459 3.37 .63 
การสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม 459 3.14 .71 
ความรู้สึกส่วนบุคคล 459 3.22 .73 

 
2. เจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 จากการส ารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามด้านเจตคติต่อสายวิชาด้านสะเต็ม โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุระดับความรู้สึก ผ่านสองคุณลักษณะตรงข้าม (Semantic words) สามารถสรุปผล
การส ารวจได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาด้านสะเต็มโดยแบ่งตามองค์ประกอบด้านสาขาวิชา 
 

เจตคติต่อสาขาด้านสะเต็ม n �̅� S.D. 
วิทยาศาสตร์ 36 5.17 1.33 
คณิตศาสตร ์ 36 4.83 1.40 
เทคโนโลยี 34 5.50 1.26 
วิศวกรรมศาสตร์ 35 5.30 1.32 
รวม 34 5.23 0.96 

 
 จากการส ารวจสะท้อนให้เห็นว่า ระดับเจตคติต่อสาขาด้านสะเต็มโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 5.50, S.D. = 1.26) ในส่วนของด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาตามล าดับ (�̅� = 5.30, S.D. = 1.32 และ �̅� = 5.17, S.D. = 1.33) โดยค่าเฉลี่ยระดับเจต
คติต่อสาขาด้านสะเต็มโดยรวม เท่ากับ 5.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มและเจตคติต่อด้านสะเต็ม 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มและระดับเจตคติ

ต่อสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ความสนใจและ  
เจตคติมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .228 ถึง .547 โดยเจตคติต่อสาขาวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ
ความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มในระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ
ต่อสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าเจตคติของนักเรียนต่อ
สาขาวิชาสะเต็มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเจตคติระหว่างสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์สูงสุด ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระดับความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มกับระดับเจตคติต่อ

สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  
 

ตัวแปร 
ความสนใจใน

อาชีพด้านสะเต็ม 
เจตคติต่อสาขา
วิทยาศาสตร์ 

เจตคติต่อสาขา
คณิตศาสตร์ 

เจตคติต่อสาขา
เทคโนโลยี 

เจตคติต่อสาขาวิทยาศาสตร์ .376** -   
เจตคติต่อสาขาคณิตศาสตร์ .453** .381** -  
เจตคติต่อสาขาเทคโนโลยี .278** .228** .252** - 
เจตคติต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ .347** .289** .319** .547** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้เรียน ได้แก่ เพศ 
แผนการศึกษาต่อ ประเภทของโรงเรียนที่เข้าศึกษา และระดับการศึกษาของบิดามารดา ต่อความ
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สนใจและเจตคติต่ออาชีพด้านสะเต็ม ซึ่งพบความสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน และพบว่าค่า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.004 ถึง .546 

2.  การเปรียบเทียบความสนใจและเจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานอ่ืน ๆ 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์
 

ความสนใจ 
รายด้าน 

เพศ 
t(df) p 

95% CI 
L,U 

Effect Size 
ชาย หญิง 

�̅� S.D. n �̅� S.D. n Cohen’s d 
วิทยาศาสตร์ 3.45 .74 292 3.29 .61 164 2.48 

(391.42) 
.014 .03, .29 .23 

คณิตศาสตร ์ 3.61 .69 292 3.46 .60 163 2.43 
(376.59) 

.016 .03, .27 .23 

เทคโนโลยี 3.70 .66 290 3.41 .54 163 4.92 
(392.25) 

<.0
01 

.17, .39 .48 

วิศวกรรมศาสตร์ 3.23 .81 291 3.14 .68 162 1.27 
(451) 

.204 -.05, 
.24 

.12 

 
 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยระดับความสนใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย จ านวน 292 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสูงสุด 
(�̅�Tech = 3.70 , S.D.Tech = .66) รองลงมาคือ คณิตศาสตร์  ( �̅�Math = 3.61 , S.D.Math = .69) 
วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 3.45, S.D.Sci = .74) และวิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 3.23, S.D.Eng = .81) 
ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จ านวน 164 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพ
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด (�̅�Math = 3.46, S.D.Math = .60) รองลงมาคือ เทคโนโลยี (�̅�Tech = 3.41, 
S.D.Tech = .54) วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci= 3.29, S.D.Sci = .61) และวิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 3.14, 
S.D.Eng = .68) ตามล าดับ ซึ่งใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจ
ในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (tSci  = 4.638, p < .001; tMath = 2.43, p = .016; tTech = 4.92, p 
< .001) ในขณะที่ผู้วิจัยไม่สามารถยืนยันความแตกต่างในความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ระหว่างเพศหญิงและชายได ้
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับความสนใจใน
อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

 

ความสนใจ 
รายด้าน 

ประเภทโรงเรียน 
t(df) p 

95% CI 
L,U 

Effect Size 
โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน 
�̅� S.D. n �̅� S.D. n Cohen’s d 

วิทยาศาสตร์ 3.24 .63 287 3.63 .75 172 -5.66 
(311.83) 

<.001 -.52, 
-.25 

-.58 

คณิตศาสตร ์ 3.38 .58 283 3.83 .69 172 -7.09 
(314.36) 

<.001 -.57,  
-.32 

-.72 

เทคโนโลยี 3.51 .58 284 3.72 .70 172 -3.38 
(308.37) 

.001 -.34,  
-.09 

-.34 

วิศวกรรม 
ศาสตร์ 

3.17 .69 285 3.25 .87 171 -1.07 
(296.36) 

.284 -.24, 
.07 

-.11 

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทของโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับความสนใจใน
สายอาชีพด้านสะเต็ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนของรัฐ จ านวน 287 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
สนใจในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสูงสุด (�̅�Tech = 3.51, S.D.Tech = .58) รองลงมาคือ คณิตศาสตร์ 
(�̅�Math = 3.38, S.D.Math = .58) วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 3.24, S.D.Sci = .63) และวิศวกรรมศาสตร์ 
(�̅�Eng = 3.17, S.D.Eng = .69) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนเอกชน จ านวน 172 คน มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสนใจในสายอาชีพด้านคณิตศาสตร์สูงสุด (�̅�Math = 3.83, S.D.Math = .69) รองลงมาคือ 
เ ท ค โน โ ล ยี  ( �̅�Tech = 3.72, S.D.Tech = .70) วิ ท ย าศ าส ต ร์  ( �̅�Sci= 3.63, S.D.Sci = .75) แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 3.25, S.D.Eng = .87) ตามล าดับ ซึ่งใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
โรงเรียนรัฐบาลต่ ากว่าโรงเรียนเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (tSci  = -5.66, p < .001; 
tMath = -7.09, p < .001; tTech = -3.38, p = .001) ในขณะที่ผู้วิจัยไม่สามารถยืนยันความแตกต่างใน
ความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนได้ 
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาต่อกับค่าเฉลี่ยระดับความสนใจ
ในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ความสนใจ 
รายด้าน 

แผนการศึกษาต่อ 
t(df) p 

95% CI 
L,U 

Effect Size 
วิทย์ – คณิต อื่น ๆ 

�̅� S.D. n �̅� S.D. n Cohen’s d 
วิทยาศาสตร์ 3.74 .59 252 2.93 .57 190 14.49 

(440) 
<.001 .70, .92 1.40 

คณิตศาสตร ์ 3.81 .62 251 3.22 .58 190 10.06 
(439) 

<.001 .47, .70 .98 

เทคโนโลยี 3.65 .69 252 3.53 .57 187 2.00 
(433) 

.046 .00, .24 .19 

วิศวกรรมศาสตร์ 3.35 .74 250 2.99 .74 189 5.03 
(437) 

<.001 .22, .50 .49 

 
 ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทของแผนการศึกษาต่อกับ
ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพด้านสะเต็ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเลือกเรียนในสาย
วิทย์คณิต จ านวน 252 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในสายอาชีพด้านคณิตศาสตร์สูงสุด (�̅�Math = 
3.81, S.D.Math = .62) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 3.74, S.D.Sci = .59) เทคโนโลยี (�̅�Tech = 
3.65, S.D.Tech = .69) และวิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 3.35, S.D.Eng = .74) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่
มีแผนจะเลือกเรียนในสายอื่น นอกเหนือจากวิทย์คณิต จ านวน 207 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความสนใจใน
สายอาชีพด้านเทคโนโลยีสูงสุด (�̅�Tech = 3.53, S.D.Tech = .57) รองลงมาคือ คณิตศาสตร์ (�̅�Math = 
3.22, S.D.Math = .58) วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 2.99, S.D.Eng = .74) และวิทยาศาสตร์ (�̅�Sci= 2.93, 
S.D.Sci = .57) ตามล าดับ ซึ่งใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสนใจใน
สายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนที่มีแผนการ
เรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่มีแผนการเรียนสายอื่นนอกเหนือจาก
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (tSci  = 14.49, p < .001; tMath = 
10.06, p < .001; tTech = 2.00, p = .046; tEng  = 5.03, p < .001) 
 นอกจากการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับระดับความสนใจในอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว ผู้วิจัยยังเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้เรียน ได้แก่ เพศ แผนการศึกษาต่อ ประเภทของโรงเรียนที่
เข้าศึกษา และระดับการศึกษาของบิดามารดา กับระดับเจตคติต่อสาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 8 – 10 
 
 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

116 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาด้าน    
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เจตคติรายด้าน 
เพศ 

t(df) p 
95% CI 

L,U 
Effect Size 

ชาย หญิง 
�̅� S.D. n �̅� S.D. n Cohen’s d 

วิทยาศาสตร ์ 5.17 1.34 286 5.20 1.33 147 -.23 
(431) 

.820 -.30, 
.24 

-.02 

คณิตศาสตร ์ 4.89 1.39 285 4.75 1.38 148 .97 
(431) 

.331 -.14, 
.41 

.10 

เทคโนโลยี 5.64 1.22 285 5.23 1.29 146 2.98 
(429) 

.003 .13, 
.63 

.33 

วิศวกรรมศาสตร ์ 5.30 1.36 285 5.30 1.26 147 -.05 
(430) 

.957 -.27, 
.26 

0 

 
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านเพศและระดับเจตคติแล้ว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย จ านวน 292 คน มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีสูงสุด (�̅�Tech = 
5.64, S.D.Tech = 1.22) รองลงมาคือ วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 5.30, S.D.Eng = 1.36) วิทยาศาสตร์ 
(�̅�Sci = 5.17, S.D.Sci = 1.34) และคณิตศาสตร์ (�̅�Math = 4.89, S.D.Math = 1.39) ตามล าดับ ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จ านวน 164 คน มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
(�̅�Eng = 5.30, S.D.Eng = 1.26)  สูงสุด รองลงมาคือ เทคโนโลยี (�̅�Tech = 5.23, S.D.Tech = 1.29) 
วิทยาศาสตร์  ( �̅�Sci= 5.20, S.D.Sci = 1.33) และคณิตศาสตร์  ( �̅�Math = 4.75, S.D.Math = 1.38) 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาด้าน
เทคโนโลยีของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (tTech = 2.98, p = 
.003) ในขณะที่ผู้วิจัยไม่สามารถยืนยันความแตกต่างของระดับเจตคติต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างเพศหญิงและชายได ้
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ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อ
สาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เจตคติรายด้าน 
ประเภทโรงเรียน     

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน   95% CI Effect Size 
�̅� S.D. n �̅� S.D. n t(df) p L,U Cohen’s d 

วิทยาศาสตร ์ 5.17 1.36 267 5.17 1.29 169 .01 
(434) 

.992 -.26, 
.26 

0 

คณิตศาสตร ์ 4.72 1.41 267 5.00 1.37 169 -2.02 
(434) 

.044 -.55, -
.01 

-.20 

เทคโนโลยี 5.37 1.30 265 5.71 1.17 169 -2.77 
(432) 

.006 -.58, -
.09 

-.27 

วิศวกรรมศาสตร ์ 5.25 1.29 266 5.38 1.36 169 -.98 
(433) 

.329 -.38, 
.13 

-.10 

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทของโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อ
สาขาวิชาด้านสะเต็ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 287 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
สนใจในสายอาชีพด้ าน เทคโนโลยีสู งสุ ด  ( �̅�Tech = 5 .37 , S.D.Tech = 1 .30)  รองลงมาคือ 
วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 5.25, S.D.Eng = 1.29) วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 5.17, S.D.Sci = 1.36) และ
คณิตศาสตร์ (�̅�Math = 4.72 , S.D.Math = 1.41) กลุ่มตัวจากโรงเรียนเอกชน จ านวน 172 คน  
มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสูงสุดเช่นเดียวกัน (�̅�Tech = 5.71, S.D.Tech = 1.17)   
รองลงมาคือ วิศวกรรมศาสตร์ (�̅�Eng = 5.38, S.D.Eng = 1.36) วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 5.17, S.D.Sci = 
1.29) และคณิตศาสตร์ (�̅�Math = 5.00, S.D.Math = 1.37) ตามล าดับ ซึ่งใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็น
อิสระต่อกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนรัฐบาลต่ ากว่า
โรงเรียนเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (tMath = -2.02, p = .044; tTech = -2.77, p = 
.006) ในขณะที่ผู้วิจัยไม่สามารถยืนยันความแตกต่างของระดับเจตคติต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชนได้ 
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ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาต่อกับค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อ
สาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์

 

เจตคติรายด้าน 
แผนการศึกษาต่อ 

t(df) p 
95% CI 

L,U 
Effect Size 

วิทย ์– คณิต อื่น ๆ 
�̅� S.D. n �̅� S.D. n Cohen’s d 

วิทยาศาสตร์ 5.50 1.14 246 4.72 1.48 174 5.79 
(314.07) 

<.001 .51, 
1.03 

.61 

คณิตศาสตร ์ 5.11 1.35 246 4.44 1.41 174 4.93 
(418) 

<.001 .40, 
.94 

.49 

เทคโนโลยี 5.41 1.29 246 5.15 1.34 173 .818 
(417) 

.414 -.14, 
.35 

.20 

วิศวกรรมศาสตร์ 5.55 1.30 246 5.45 1.23 173 2.00 
(417) 

.046 .00, 
.52 

.08 

 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทของแผนการศึกษาต่อกับค่าเฉลี่ยระดับ 
เจตคติต่อสาขาวิชาด้านสะเต็ม  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเลือกเรียนในสายวิทย์คณิต จ านวน 252 
คน มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด (�̅�Eng = 5.55, S.D.Eng =1.30) 
รองลงมาคือ เทคโนโลยี (�̅�Tech = 5.41, S.D.Tech = 1.29) คณิตศาสตร์ (�̅�Math = 5.11, S.D.Math = 1.35) 
และวิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 5.50, S.D.Sci = 1.14) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเลือกเรียนในสายอื่น 
นอกเหนือจากวิทย์คณิต จ านวน 207 คน มีค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด 
(�̅�Eng = 5.45, S.D.Eng = 1.23) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (�̅�Sci = 4.72, S.D.Sci = 1.48) คณิตศาสตร์ 
(�̅�Math = 4.44, S.D.Math = 1.41) และเทคโนโลยี (�̅�Tech = 5.15, S.D.Tech = 1.34) ตามล าดับ ซึ่งใช้สถิติ
ทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเจตคติต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนจะเลือกเรียนในสายวิทย์คณิตสูงกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 (tSci  = 5.79, p < .001; tMath = 4.93, p < .001; tEng  = 2.00, p = .046) ในขณะ
ที่ผู้วิจัยไม่สามารถยืนยันความแตกต่างของระดับเจตคติต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีระหว่างแผนการเรียนทั้ง
สองได ้
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความสนใจและเจตคติต่อเนื้อหาและอาชีพด้านสะเต็มของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อศึกษาความสนใจ เจตคติต่อ
อาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบความสนใจและเจตคติต่ออาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็ม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจ าแนกตามข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ 
ได้แก่ เพศ แผนการศึกษาต่อ ประเภทของโรงเรียนที่เข้าศึกษา และระดับการศึกษาของบิดามารดา 
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เนื่องจากมีผลการศึกษาระบุถึงอิทธิพลของเศรษฐานะของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดามารดา 
อาชีพของบิดามารดา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทางเลือกในการศึกษาต่อ ล้วนมีผลต่อการเลือก
สาขาวิชาในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพในอนาคต (Middleton & Loughead, 1993; Otto & 
Call, 1985; Splete & Freeman-George, 1985)  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสนใจอาชีพด้านสะเต็ม คือ 
เป้าหมายส่วนบุคคล และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านสะเต็ม โดยวางแผนที่เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ในทางกลับกันสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน โดยเฉพาะการได้เห็น
แบบอย่างจากบุคคลที่รายรอบตัวผู้เรียน ทั้งคนในครอบครัวหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคม 
กลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในอาชีพด้านสะเต็มน้อยมาก  
 ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง ถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ (Betz & Hackett, 1986; Taylor & Betz, 1983 ; 
Patcharapongpan, 2013) ทั้งนี้ความส าคัญด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองสะท้อนผ่านการ
ศึกษาวิจัยที่ผู้วิจัยใช้โปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองในอาชีพต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
แสดงให้เห็นว่าการสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถตระหนักรู้ถึงความสามารถที่ตนเองมีถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ (Khongrakchang, 2015) นอกจากนี้การรับรู้
ความสามารถของตนเองยังมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงานที่ท าในอนาคตด้วย 
(Intarawong, 2017) 
 นอกจากนี้ปัจจัยด้านเป้าหมายส่วนบุคคลถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนความสนใจในอาชีพ
ด้านสะเต็ม ซึ่ งเป้าหมายส่วนบุคคลที่แต่ละคนตั้งเอาไว้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่น 
ในตนเอง เป็นความเชื่อในความสามารถที่ตนเองมี ซึ่งหากความเชื่อมั่นในตนเองมีต่ าอาจเป็นอุปสรรค
ขัดขวางให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Soonsawad, 2015) นอกจากความเชื่อมั่น 
ในตนเองแล้ว ความมุ่งมั่นและความรู้สึกอยากเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อน
ไปสู่อาชีพนั้นและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการประกอบอาชีพ (Kongpin, Jeerapattanatorn, & 
Larpkesorn, 2016) จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนในฐานะผู้ที่ชี้แนะแนวทางการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน ควรมีบทบาทในการแนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการศึกษา 
เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการรับรู้รายละเอียดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อเตรียมตัวในการเรียน และ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน (Wongsakdirin, 2017) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของเศรษฐานะของครอบครัว ระดับการศึกษาของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และทางเลือกในการศึกษาต่อของบุตร บิดามารดาไม่
เพียงมีอิทธิพลต่อการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาต่อเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเลือกอาชีพในอนาคตของ
เด็ กอี กด้ วย  (Middleton & Loughead, 1993; Otto & Call, 1985; Splete & Freeman-George, 
1985) ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อจ าแนกข้อมูลด้านแผนการศึกษาต่อด้วยระดับการศึกษาของบิดาและมารดา 
พบว่ามากกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่บิดาหรือมารดามีระดับ
การศึกษาตั้งแต่อุดมศึกษาขึ้นไป ระบุว่าตนเองต้องการเลือกเรียนในสายวิทย์คณิตในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย ในทางกลับกัน พบว่ามีเพียงร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากครอบครัวที่มี
บิดาหรือมารดาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระบุว่าตนเองต้องการเลือกเรียนในสายวิทย์คณิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยระยะยาว (longitudinal study) ของ Simpkins, Davis-Kean และ Eccles (2006) 
ที่อธิบายว่าระดับการศึกษาของบิดามารดามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะเลือกเรียนในระดับมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตาม โมเดลที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์นี้ 
ไม่สามารถช่วยยืนยันการเลือกเรียนต่อในสายสะเต็มในระดับอุดมศึกษาได้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกแผนการศึกษาต่อ เช่น เพศ ความสนใจ ประสบการณ์ในอดีต การให้ความส าคัญกับสิ่งนั้น 
(expectancy - value) การรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) และ มโนภาพแห่งตน (self-
concept) เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบตามลักษณะทางทฤษฎีปัญญาสังคมด้านอาชีพซึ่งมีผลต่อความ
สนใจในอาชีพและเนื้อหาด้านสะเต็ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่วางแผนการศึกษาต่อในสายวิทย์คณิตมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่วางแผนศึกษาต่อในสายอื่น ในทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
เป้าหมายส่วนบุคคล (personal goals) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 ข้อความ คือ “ฉันวางแผนที่จะ
ใช้ความรู้ทางสะเต็มในการประกอบอาชีพในอนาคต (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี)” และ “ฉันจะตั้งใจเรียนวิชาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี)” การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 
ข้อความ คือ “ฉันสามารถท าคะแนนได้ดีในวิชาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี)” และ“ฉันสามารถท าการบ้านวิชาสะเต็มให้เสร็จได้ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี)” 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยอื่น ๆ ก่อนหน้าที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความสนใจในอาชีพและกระบวนการตัดสินใจของเยาวชนในการเลือกสาขาเรียนต่อ การรับรู้
ความสามารถของตน (self-efficacy) จัดเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดที่จะก าหนดการรับรู้
ความสามารถในด้านอาชีพ (occupational self-efficacy) และความชอบหรือไม่ชอบในอาชีพนั้น ๆ 
ผู้วิจัยได้เน้นถึงความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนมากยิ่งกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาทิ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้
ให้คะแนนปัจจัยการสนับสนุนทางสภาพแวดล้อมต่ าสุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 ข้อความ คือ “ฉัน
มีบุคคลที่เป็นแบบอย่างในสายอาชีพสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)” และ “ฉันตระหนักดีว่ามีคนในครอบครัวของฉันที่ใช้ความรู้ในทางสะเต็มในการประกอบ
อาชีพของเขา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี)” 
 สะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนไทยขาดการจุดประกายแรงบันดาลใจด้วยบุคคลต้นแบบในสาย
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ บุคคลนี้สามารถเป็นบุคคลทั่วไปที่
ประกอบอาชีพในสายสะเต็มหรือเป็นบุคคลในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสะเต็มก็ได้ 
ดังนั้นค าถามที่เกิดขึ้นตามมาคือ เรามีสื่อสาธารณะที่น าเสนอเรื่องของบุคคลเหล่านี้อย่างเพียงพอ
หรือไม่ พ่อแม่ได้มีการสื่อสารกับลูกในเรื่องอาชีพของคนในครอบครัวอย่างเพียงพอหรือไม่ โรงเรียนได้
มีการให้ความรู้ในเรื่องอาชีพและน าเสนอบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอหรือไม่  
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 จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิงล้วนมีเจตคติทางบวกต่อสาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อถามถึงความสนใจในอาชีพด้านนี้ กลับพบว่า เพศ
ชายมีค่าเฉลี่ยระดับความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่าเพศหญิง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเพศหญิงที่ระบุว่าตนมีเจตคติทางบวก
ต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลับไม่สนใจงานในสาขานี้เทียบเท่ากับเพศชาย มีงานวิจัยจ านวน
มากที่มุ่งศึกษาเรื่องบทบาทของเพศต่อแรงจูงใจในการเรียน การเลือกเรียน และการประกอบอาชีพใน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Else-Quest, Hyde, & Linn, 2010; Wang & Degol, 2013) 
ค าถามเรื่องปัจจัยทางด้านทัศนคติที่มีต่อเพศในสายวิชาสะเต็ม อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมการ
ท างานที่สื่อภาพลักษณ์ของความเป็นอาชีพของเพศชายและอื่น ๆ น่าจะเป็นค าถามที่ช่วยอธิบายถึง
ปรากฏนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องสะเต็ม จะช่วยผลักดันให้เยาวชน

เลือกที่จะเรียนต่อหรือท าในเรื่องนั้น ๆ  ครูและอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาสะเต็มควรเลือกท ากิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องสะเต็ม ช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่น  
ในศักยภาพของตนเองที่จะสามารถเรียนและประกอบอาชีพสายสะเต็มได้ อาทิ การเรียนรู้
ประสบการณ์จากเพื่อนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือการท ากิจกรรมเกี่ยวกับสาขาสะเต็ม 
ทั้งนี้ เพื่อนคนนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะและความรู้ในระดับเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ประเมินได้ว่าเขาก็น่าจะสามารถท าได้เช่นกัน การให้ก าลังใจและการชมเชยเมื่อนักเรียนสามารถเรียน
หรือท ากิจกรรมได้ดี ก็เป็นวิธีที่สามารถเพิ่มระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ แต่ค าชมต้องอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย 

2. ควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีบุคคลต้นแบบหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างในสาย
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือก
สาขาการเรียนและอาชีพ ให้เยาวชนเห็นถึงความมีอยู่จริงและความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
ด้านสะเต็ม นอกเหนือจากการสร้างแรงบันดาลใจ บุคคลต้นแบบเหล่านี้จะช่วยเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตให้กับเยาวชนอีกด้วย  

3. นักนโยบายด้านการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครองควรปลูกฝังเยาวชนในเรื่อง
ความส าคัญของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและการเปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมและนโยบายที่เอื้อต่อการท างานของเพศหญิงและอื่น ๆ ในวิชาชีพ
ด้านสะเต็ม  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเนื่องจากศึกษาเฉพาะนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนในพื้นที่อื่น ๆ และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาส ผลการวิจัยที่ได้ยังไม่สามารถน าไปอ้างอิงยังกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ทั่วไปได้ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่าง ประเภทของโรงเรียน และพื้นที่ศึกษาเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกตัวแปรทางประชากรศาสตร์มาเพื่อจ าแนกกลุ่มนักเรียน ได้แก่ 
เพศ ประเภทของโรงเรียน แผนการศึกษาต่อ ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ยังมีตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์อีกหลายตัวแปรที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกและเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มได้ อาทิ รายได้ของบิดามารดา การใช้เวลาว่างของนักเรียน การเข้าชมรม  
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลใหม่ที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น  

3. การศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะของงานเชิงคุณภาพจะสามารถช่วยผู้วิจัยให้อธิบายถึงเจต
คติ ปัจจัย และกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกสาขาและอาชีพด้านสะเตม็ได้ดีย่ิงขึ้น 

4. การศึกษาอย่างต่อเนื่องแบบระยะยาว (longitudinal study) จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าเฉลี่ยเรื่องความสนใจและเจตคติของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื้อหาและอาชีพด้านสะเต็ม ซึ่งจะท าให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการสร้าง
โมเดลเพื่อท านายแนวโน้ม (predictive model) ของผู้เข้าศึกษาต่อสาขาสะเต็มในระดับอุดมศึกษา
และตลาดแรงงานไทยต่อไป 
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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
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pī thī sa ̄m rōngrīan ʻatthawit Krung The ̄p Mahā Nakhō̜n [Characteristics of 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์

ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิด และเพื่อค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในลักษณะลูกบอลหิมะ และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เพื่อใช้สนทนากลุ่มแกนน าชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิด  

ผลการวิจัยพบว่า ร าโทน  นกพิทิดได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมมาจากภาคกลางในสมัยจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามที่ประเทศ
ประสบปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง และในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อแพร่กระจายมาจากตัว
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ต าบลกรุงชิง ปราชญ์ชาวบ้านจึงได้คิดท่าร าและเนื้อร้องขึ้นมาเป็น  
ร้อย ๆ เพลง โดยอิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งนี้ ท่าร าจะมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อร้อง 
ลักษณะเนื้อร้องจะสั้น ๆ เพลงนกพิทิด (นกตระกูลนกฮูก นกเค้าแมว) ที่มีท่าร าและเนื้อร้องที่
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สนุกสนานในลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวผู้ตัวเมีย เพลงนกพิทิดจึงใช้แสดงทุกงาน จนท าให้
การละเล่นนี้ได้รับชื่อว่า “ร าโทนนกพิทิด” ดนตรีที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ได้แก่ โทน ฉิ่ง และฉาบ 
โดยความเชื่อที่ผู้ร าโทนนกพิทิดเชื่อถือมากคือ การไหว้ครูก่อนการแสดงทุกครั้ง คล้ายคลึงกับการร า
มโนราห์ และในการสืบทอดเชื้อสายการร าก็จะมีความคล้ายคลึงการร ามโนราห์กล่าวคือ มักจะสืบ
ทอดในเครือญาติตระกูลเดียวกัน สถานการณ์ในปัจจุบัน ร าโทนนกพิทิดมีเพียงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่
เป็นหลัก จึงมีความต้องการให้เยาวชนหันมาสืบต่อโดยจะฝึกหัดให้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการฝึกหัดใน
โรงเรียนทั้งจากครูในโรงเรียนเองและจากปราชญ์ชาวบ้าน แต่เมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
ก็ไม่ได้ฝึกหัดหรือร าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลกรุงชิงและ
วัฒนธรรมอ าเภอนบพิต าเห็นความส าคัญและพยายามที่จะส่งเสริมเพื่อเผยแพร่ร าโทนนกพิทิดให้เป็น
ที่รู้จัก ส าหรับแนวทางการสื่อสารการร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในลักษณะคลิปวิดีโอ เผยแพร่ 
สู่ธารณชน มีศูนย์การเรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรมีเวทีหรือพื้นที่ในการ
แสดงออกของเยาวชน เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นร าโทนนกพิทิดต่อไป 
 
ค าส าคญั 
 การสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ การท่องเทีย่วชุมชน ร าโทนนกพิทิด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the history, beliefs and current 

situation of Ramtone Nokphithid and to find ways to communicate this folk play for 
conservation and promotion of tourism. The researchers used qualitative research 
method by using an interview form to interview key informants with snow ball sampling 
and do focus group of community leaders, tourism community enterprises and 
Ramtone Nokphithid local scholars.  

The result showed that Ramtone Nokphithid came from the central region 
during period of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram during World War II. Ramtone 
Nokphithid was used the tool for entertainment among poor economics and also 
during the political conflict period. This folk play was disseminated from the city to 
Krung Ching Subdistrict. Then, local scholar invented songs and lyrics in hundreds of 
songs based on the nature and way of life of people there. The dance is consistent 
with the lyrics. The lyrics are short. The Nokphithid song (Nokphithid is similar to owl) 
has funny posture and lyric. It looks like the courtship between male and female 
Nokphithid. Therefore, it is performed in every event and is named "Ramtone 
Nokphithid". The music consists of 3 instruments; drum (Tone in Thai), small cup-
shaped cymbals and cymbals. For the belief, the performers are very reliable for “Wai 
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Khru”  ( paying respect to teacher) before every performance which is similar to the 
Manohra folk play and they believe in the inheritance of the folk play from the same 
family or relatives which is similar to the Manora folk play. For the current situation, 
there is only the elderly group, consequently, they need young people to continue 
this performance. The elders are willing to train the youths. In the past, there were 
training in the school both from teachers in the school and from the local scholars. 
However, when students moved to other schools for further study, they did not 
practice folk play continuously. However, Krung Ching Subdistrict Administrative 
Organization and the Culture department of Nopphitam District aware of this 
importance and try to promote in order to publicize this folk play to be known. For 
communication guideline of this folklore to conserve and promote community 
tourism, most important key informants agreed to use online communication as a 
video clip to publicize media, establish learning center and create pamphlet to do 
public relations. In addition, there should be also a stage or area of expression for 
youth to build confidence and pride in the conservation and continuation of their 
Ramtone Nokphithid folklore. 
 
Keywords 
 Communication for Conservation, Community Tourism, Ramtone Nokphithid   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย 23 อ าเภอ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งด้วยความเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความหลากหลายใน
เชิงพื้นที่ ทั้งภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น ป่า เขา นา และเลหรือทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว 
 “อ าเภอนบพิต า” เป็นอีกอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย โดยเฉพาะต าบลกรุงชิงซึ่งมีพื้นที่ราบต่ าขนาดใหญ่ในหุบเขา 
มีภูเขาขนาดน้อยใหญ่ล้อมอยู่ทุกด้าน ทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก จะมีเทือก  
เขานัน ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ส่วนทางด้านทิศใต้จะมีเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง ซึ่งเรียกเทือกเขาทั้งหมดในกลุ่มนี้ว่า “เทือกเขานครศรีธรรมราช” และเป็นที่ตั้งของ “ชุมชนกรุง
ชิง” (Nilkan, 2009)  

นอกจากบริบทเชิงพื้นที่ส่งผลให้ชุมชนกรุงชิงหรือต าบลกรุงชิงมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแล้ว ยังมีศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ที่ได้รับการ
เผยแพร่มาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และปราชญ์ชาวบ้านได้
ประดิษฐ์คิดค้นบทเพลงและท่าร าเพิ่มเติมให้เข้ากับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมีเพลงชื่อ
ว่า นกพิทิดเป็นเพลงเอกที่เน้นท่าร าที่สนุกสนาน ตลกขบขัน โดยเลียนแบบการเกี้ยวพาราสีของนก    
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พิทิดตัวผู้และตัวเมีย (นกตระกูลนกฮูก นกเค้าแมว) ท าให้การละเล่นนี้ได้ชื่อว่า “การละเล่นร าโทน
นกพิทิด” ซึ่งปัจจุบัน การร าโทนนกพิทิดใช้ร าในกิจกรรมรื่นเริงของหมู่บ้าน ได้แก่ งานทอดกฐิน 
งานวัด งานประเพณีต่าง ๆ และยังใช้ในการร าแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและมีส่วนร่วมในการร า
ด้วย โดยมีชมรมผู้สูงอายุต าบลกรุงชิงเป็นหลัก  โดยจะรวมตัวกันประมาณ 10 คน ทั้งผู้ร้อง ผู้ร า และ
นักดนตรี หรืออาจจะแยกกลุ่มกันบ้างแล้วแต่โอกาส  

จากข้อมูลข้างต้น “ร าโทนนกพิทิด” สามารถพัฒนาให้เป็น “กิจกรรมการท่องเที่ยว” ได้
โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและชุมชน
ต าบลกรุงชิง เพราะนอกจากจะเป็นศิลปวัฒนธรรมการละเล่นโบราณที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ทั้ง
เนื้อเพลงและท่าร าที่เกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวกรุงชิง ตลอดจนท่วงท านองที่สนุกสนาน 
ยังสามารถน ามาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสนุกสนานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย  

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของ
การร าโทนนกพิทิด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดของต าบล 
กรุงชิงให้ยังคงอยู่และสืบสานต่อ ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
โจทย์ปัญหา/ปัญหาวิจัย 
 1. ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิดในต าบล
กรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
        2. แนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวควรมี
ลักษณะอย่างไร        
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิด
ในต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        2. เพื่อค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยใช้เทคนิคลูกบอลหิมะ (snowball sampling) ทั้งนี้จากการส ารวจเบื้องต้น มีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่จะให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ประมาณ 20 คน ประกอบไปด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 
คณะครูโรงเรียนในพื้นที่ที่รู้ประวัติความเป็นมาหรือสามารถร้องหรือร าร าโทนนกพิทิดได้ และ
สัมภาษณ์ในประเด็นวิธีการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 จากนั้นจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 8-12 คน ซึ่งมาจาก 3 กลุ่ม คือ แกนน า
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้านด้านการร าโทนนกพิทิด เพื่อค้นหาแนว
ทางการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน 
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ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษา และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้านการสื่อสารพิจารณาก่อน
น าไปเก็บข้อมูล และจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
โดยพิจารณาเนื้อหาทั้งความเหมือน ความแตกต่าง ความเป็นเหตุเป็นผล ความขัดแย้ง เพื่อน ามาจัด
หมวดหมู ่และสรุปผลการวิเคราะห์โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นกรอบ 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจบุันของการร าโทนนกพิทิด 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแบบลูกบอลหิมะ 

(snowball sampling) ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 17 คน ได้ผลดังนี ้
ประวัติความเป็นมาของการร าโทนนกพิทิดจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ พบว่า 

เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่อยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นช่วงภาวะทางการเมืองตึงเครียด ภาวะเศรษฐกิจก็ฝืดเคือง การร าโทนจึงเป็น
การละเล่นที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชน โดยครูแนบ ล่องลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเปียนที่มี
พื้นฐานด้านการร ามโนราห์และหนังตะลุง ได้น ามาจากตัวเมืองแล้วน ามาคิดสร้างสรรค์ท่าร าและเนื้อร้อง
ให้เข้ากับบริบทเชิงพื้นที่ต าบลกรุงชิง และต่อมา ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ร าโทนนกพิทิดได้
กลายเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชน 

 “ในช่วงสงครามเย็น มีความตึงเครียดทางการเมือง กล่าวคือ มีการแบ่งฝ่าย มีการ
ชักชวนชาวบ้านไปเป็นคอมมิวนิสต์บ้าง มีการตั้งฐานทัพคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้าน รัฐบาลจึงส่งทหารมา
ปราบปราม ท าให้คนในชุมชนตึงเครียด ทหารจึงต้องการลดความตึงเครียด จึงจัดให้มีการร าวง
พื้นบ้านในชุมชน เรียกว่า ร าวงมาตรฐาน ภาคกลางเรียกว่า ร าวงมาตรฐานแม่บท เช่น เพลงงามแสง
เดือน เพื่อเผยแพร่และกระจายเข้ามาในชุมชน” (Sukkhao 2019) 
 

“สมัยคอมมิวนิสต์ ขอก าลังทหารเข้ามาช่วย ทหารจึงคิดว่าจะมีวิธีการไหนท าให้
ชาวบ้านไม่กลัวทหาร เลยใช้ “ร าโทนนกพิทิด” เวลาแสดงร าโทนพวกทหารก็จะร าแล้วเชิญชวน
ชาวบ้านมาร่วมสนุกด้วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านไม่กลัวทหารและให้ชาวบ้านได้รู้ว่าทหารมาไม่ได้มาท า
ร้ายชาวบ้านแต่มาปราบคอมมิวนิสต”์ (Nintarakit, 2019) 

 
ร าโทนนกพิทิดยังเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้ท า

ความรู้จักกัน เกี้ยวพาราสีกันในลักษณะการร าวงรอบกองไฟ 
“เมื่อก่อนเขาจะใช้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในกลางคืน เรียกว่า ซอแรง บ้านนี้ไป

ช่วยบ้านนี้ เขาจะมีครกต า คว่ าครกข้าวแล้วจุดตะเกียง ภาษาใต้เรียกว่าเกียงคลุก คือ เอาตะเกียง
วางบนครกต าข้าวแล้วก็ร าวงรอบครกต าข้าว เรียกว่า ร าวงเวียนครก เพราะมันเวียนครก พอเรา
เวียนครกเสร็จ ก็จะร าโทนนกพิทิด จะมีผู้ชายกับผู้หญิง เป็นการหยอกล้อหรือจีบกัน ผู้ชายจีบผู้หญิง 
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เนื้อเพลงเป็นการเกี้ยวผู้หญิง เป็นการชี้หน้าผากและสะดือ ผู้หญิงก็บอกรักไม่ได้ ให้ขยับลงใต้อีกนิดก็
เป็นการทะลึ่งนิดนึง ก็เลยเป็นเหมือนการจีบ” (Sukkhao, 2019) 
 

ลักษณะท่าร าและเนื้อร้อง 
ส าหรับท่าร าของการร าโทนนกพิทิดจะร าประกอบเพลงสั้น ๆ ท่าร ามีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละเพลง โดยสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั้น ๆ หรือบางเพลงอาจมีท่าร าซ้ ากันบ้าง โดยท่าร า
และเนื้อร้องมักจะมีความสอดคล้องกัน ท่าร ามีลักษณะคล้ายการร ามโนราห์ และร าวงเวียนครก 
มักจะร ากันเป็นคู่ชายหญิง 

ส าหรับเนื้อร้องนั้น ครูแนบจะแต่งบทเพลงตามที่เห็นจากธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
กรุงชิง การร้องจะร้องคนเดียวหรือร้องเป็นคู่ก็ได้ แต่เวลาร้องควรมีส าเนียงทองแดงแบบคนภาคใต ้

“ครูแนบสอน แต่งเพลงเอง เห็นอะไรก็แต่งขึ้นมาเลง เพลงมีเป็นร้อย ๆ เพลง ท่า
ร าก็แล้วแต่เพลงอะไร ก็ใช้ท่าที่สอดคล้องกัน” (Kaewmee, 2019) 
  
 ตัวอย่างเพลงนกพิทิดซึ่งเป็นเพลงเอกของการละเล่นประเภทนี้ และเป็นที่มาของชื่อ
การละเล่นร าโทนนกพิทิด 
              เพลงนกพิทิด 

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พี่ทิดรักน้องที่หน้าผาก พี่ทิดรักน้องที่หน้าผาก 
ที่หน้าผากละกร็ักไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนที 

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พีท่ิดรักน้องที่หน้าอก พี่ทิดรักน้องที่หน้าอก 
ที่หน้าอกละก็รกัไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนท ี

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พี่ทิดรักน้องที่สะดือ พี่ทิดรักน้องที่สะดือ 

ที่สะดือละก็รักไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนที 
พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 

ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 
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ภาพที่ 1 การแสดงในเพลงนกพิทิด 
ที่มา: Chamnian, et al. (2019) 

 
เครื่องดนตรี 
เครื่องดนตรีของการร าโทนนกพิทิด ประกอบไปด้วยดนตรี 3 ชิ้น ได้แก่ โทน ฉิ่ง และฉาบ 

โดยโทนถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญ ผู้ตีโทนจะต้องแม่นย าเรื่องจังหวะจึงจะท าให้ผู้ร้องและผู้ร า
สามารถแสดงได้อย่างสนุกสนาน 

“เครื่องดนตรี มี 3 อย่าง โทน ฉิ่ง ฉาบ คนตีจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คนตีโทน
ตีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ตาชินเป็นคนตีโทน เวลาไปเล่นที่ไหนก็ขาดแกไม่ได้ ให้คนอื่นตีก็ตีไม่ลงจังหวะ โทน
เป็นสิ่งที่ส าคัญหวาเพื่อน (กว่าเพ่ือน) และขาดไม่ได้”  (Tuansuwan, 2019) 
 

โอกาสในการร าโทนนกพิทิด 
โอกาสในการร านั้น มีหลายโอกาสด้วยกัน ได้แก่ ร าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ร าใน

พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ งานบวช งานแต่งงาน และงานศพ แต่ปัจจุบันนิยมร าเฉพาะในงาน
แต่งงานและงานบวชเท่านั้น 

“พิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ สมัยก่อนมีการร าตาม
งานศพด้วย ปัจจุบัน เค้ า ไม่นิยมเลยเหลือ เป็นงานแต่ งงานและงานบวช ” 
(Rattanawonga, 2019) 
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ภาพที่ 2 การแสดงร าโทนนกพิทิดในกิจกรรมของชุมชน 
ที่มา: Chamnian, et al. (2019) 

 
ความเชื่อของร าโทนนกพิทิด 
ความเชื่อของการร าโทนนกพิทิด ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการไหว้ครู เป็นเพลง

แรกก่อนการร าโทนนกพิทิด เชื่อกันว่าไม่เช่นน้ันมักจะมีอุปสรรคในการร าหรือแสดง 
“จะต้องมีการไหว้ครู โดยใช้เหล้า 1 ขวด เงิน 109 บาท บุหรี่ 1 ซอง ดอกไม้ 3 ดอก 

หมาก 1 ค า เทียน 1 เล่ม ธูป 3 ดอก ถ้าไม่ได้ไหว้ครูจะท าให้มีอุปสรรคในการร า เดี๋ยวเข็ดเมื่อยมั่ง 
เดี๋ยวตกเวทีมั่ง เวียนหัวมั่ง คนในคณะนะ” (Thepnarong, 2019arch 19) 

“การร าโทนจะมีครูบาอาจารย์จึงต้องมีการร้องเพลงไหว้ครู 3 เพลงก่อนที่จะร า 
หนึ่ง ไหว้ครู สอง ไหว้คนที่มาชม สาม ไหว้ครูร าวง” (Rattanawonga, 2019) 

 
นอกจากนี้ ในการสืบทอดเชื้อสายการร า ยังมีความเชื่อคล้ายคลึงกับการร ามโนราห์กล่าว 

กล่าวคือ มักจะสืบทอดการร าในเครือญาติตระกูลเดียวกัน 
สถานการณ์ปัจจุบันของร าโทนนกพิทิด 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ร าเป็น มีความประสงค์จะถ่ายทอดวิชาความรู้

ให้แก่เยาวชน แต่เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ 
“เด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้สนใจการร าเลย สนใจแต่โทรศัพท์ แต่ส าหรับป้า ป้าว่าวัฒนธรรม

นี้มันสวยดี ป้าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้สืบต่อกันไป แต่ป้าก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ พอหมด
ป้าก็น่าจะหมดคนร า เพราะการร า ป้าก็หัดอยู่นานเหมือนกันหวางอีเป็น (กว่าจะเป็น) เพราะท่ามี
เป็นร้อย” (Phirom, 2019) 

 
อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังพอมีการแสดงร าโทนนกพิทิดให้ชมอยู่บ้าง  โดยจะมีหน่วยงาน   

ต่าง ๆ มาติดต่อให้ไปร าแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น เทศกาลต่าง ๆ มีกิจกรรมของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
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“ถ้าต้องการจะดูร าโทนจะดูได้ตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญไปร าโชว์ หรือมาศึกษาใน
พื้นที่ก็จะพร้อมให้ข้อมูล  เมื่อก่อนมีการติดต่อให้ไปร าตามงานต่าง ๆ มีหญิงคน ชายคน มีการแต่งตัว
ชาวนา ผู้หญิงนุ่งผ้าพาดแต่งตัวให้สวย ร าเป็นคู่ มี 6 คู่ นาน ๆ จะมีการจ้างร าโทน ประมาณสอง
อาทิตย์กว่าจะมีงาน คนที่รู้จักการร าโทนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่  เป็นคนในท้องถิ่น ” 
(Rattanawonga, 2019) 
 

นอกจากนี้ ปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิดยังได้รับเชิญให้ไปสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน
พื้นที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือมีสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ 

“นอกจากไปสอนตามโรงเรียน มีเด็กนาฏศิลป์เข้ามาร าบ่อยมาก ล่าสุดก็มีเด็ก
นาฏศิลป์ที่หาดใหญ่มาร า แต่งตัวมาร า เขามาเพราะเขาเห็นในเฟซตอนยายร า พอทีหลังเขาไปหัดร า
ตามยายในเฟซ เขาดีใจที่ได้พบยาย ให้ยายดูว่าท่าถูกไหม ก็จะมีบางท่าที่เหมือน บางท่าที่ไม่เหมือน
เขาไปดัดแปลง ยายก็ไม่ว่า” (Kaewmee, 2019) 

 
อย่างไรก็ตาม ด้วยชมรมผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักในการร าโทนนกพิทิด เป็นผู้สูงอายุทุกคน หาก

ไม่มีเยาวชนสืบทอด ก็อาจจะกลายเป็นเพียงต านาน ไม่มีให้เห็นอีกในชุมชน  ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเข้ามาดูแล 

“คณะร าโทนมีมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่มีบางช่วงหายไป เพราะผู้แสดงร าโทน
นกพิทิดเป็นผู้สูงอายุ เสียชีวิตไปแล้วบ้าง แล้วก็มีการตั้งกลุ่มการแสดงขึ้นมาใหม่ เพียงแต่ว่าตอนนี้ยัง
ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลส่งเสริมหรือช่วยเหลือเรื่องงบประมาณอย่างจริงจัง ชุมชนเลยท ากันเอง
เงียบ ๆ ไม่ได้ใหญ่โตอะไร รู้จักกันแค่ในเขตอ าเภออย่างมากก็รู้จักระดับจังหวัดแต่ยังไม่แพร่หลาย” 
(Tinrong, 2019) 

 
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่จะเป็นหลักในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทนี้ไว ้

 “เยาวชนที่หลงเหลืออยู่ รุ่นเก่า ๆ ล้มหายตายจาก เยาวชนที่เป็นลูกศิษย์ก็แยก
ย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วก็มีฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ มีทั้งหน่วยงาน อบต.ก็ส่งเสริม โรงเรียนก็ส่งเสริม มีการ
จัดการสอนร าโทนนกพิทิดในโรงเรียน แล้วก็มีฝึกขึ้นมาใหม่ กลุ่มชาวบ้าน ป้ารี ป้าแดง ฝึกเด็กรุ่นใหม่
ขึ้นมา เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง” (Sukkhao, 2019) 

 
แนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร าโทน 
 แนวทางการอนุรักษ์ร าโทนนกพิทิดผ่านสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักที่ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญต้องการเผยแพร ่

“ตอนนี้ร าโทนนกพิทิดได้เผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์เยอะ ไม่ว่าจากนักเรียน 
ชาวบ้าน อยากเชิญนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ มาดูการร าโทนนกพิทิด ใครอยากร าเป็นก็จะสอนและ
แนะน าให้ ใครที่อยากศึกษาหรืออัดวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในโลกโซเชียล โลกออนไลน์ สามารถมาอัดได้ที่
กรุงชิง ฝากให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ลืมการร าโทนนกพิทิดและช่วยกันฟื้นฟูไม่ให้หายไป ให้คนกลับมานิยม
เหมือนเดิม” (Thepnarong, 2019) 
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“อยากจะสื่อสารในเชิงดิจิทัล เผยแพร่ในเฟซบุ๊กหรือทางไลน์ ยูทูบ การพาชุดร า
โทนไปร าประกอบสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่ง ๆ ในต าบล เช่น นักแสดงร าโทนไปร าที่ทะเลหมอกเขาจัง
โหลน 1 เพลง แล้วร าที่ทะเลหมอกกรุงชิง 1 เพลง ร าที่น้ าตกกรุงชิง 1 เพลง ก็จะมีจุดดึงดูดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นหลัง แล้วมารวมเป็นวิดีโอเดียวกัน ก็จะท าให้เห็นสิ่งที่พวกเราสืบทอดกันมา
คือ ร าโทนนกพิทิด และสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงชิงรวมอยู่ เปรียบได้กับสุภาษิตที่ว่ายิงปืนนัดเดียว
ได้นกสองตัว” (Nintarakit, 2019) 

 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นว่า การอนุรักษ์ในเชิงการท่องเที่ยวต้องให้นักท่องเที่ยว
ได้มาเรียนรู้ในสถานที่จริง 

“อยากให้เข้ามาเรียนรู้ในสถานที่จริง จะได้รู้วิธีการร าประเภทต่าง ๆ นักท่องเที่ยว
มาก็เชิญมาร า คนมาพักก็เยอะ ส่วนใหญ่ก็มาจากหลาย ๆ ที่ คนส่วนใหญ่ที่มาดูก็ชอบร าโทนเพราะ
ไม่เคยดู อยากให้เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังว่าร าโทนมาอย่างไร” (Kaewmee, 2019) 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ข้อมูลในประเด็นวิธีการสื่อสารการแสดง

ร าโทนนกพิทิดว่า 
“ตอนนี้ยังไม่มีแบบเป็นทางการแต่จะช่วยประชาสัมพันธ์เวลามีงานก็จะติดต่อหรือ

เป็นส่วนกลางในการช่วยหางานให้ไปโชว์แสดง แต่หลัก ๆ ก็จะประชาสัมพันธ์ในชุมชนกันเอง ใน
กลุ่มเยาวชนเพราะบางคนยังไม่รู้จัก” (Tinrong, 2019,) 

 
ในส่วนของโรงเรียนที่ส่งเสริมการร าโทนนกพิทิด ต้องการให้มีสื่อประชาสัมพันธ์  

เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ในพื้นที่ และการได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเวทีให้
เยาวชนได้แสดง 

“อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุน มาท าสารคดี ท าแผ่นพับ 
เราเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีชีวิต เรามีตัวตนจริง เด็กก็ถูกถ่ายทอดมาจริง ๆ นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้า
มาในชุมชนก็สามารถมาดูได้ มาเยี่ยมมาชมได้ มาดูการแสดงของเด็กได้ มีฝึกหัดไปต่อก็ได้ มีการ
แสดงที่ไหนก็พาเด็ก ๆ ไปร าแสดง ทั้งภาครัฐและเอกชนควรช่วยกัน” (Sukkhao, 2019) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ร าโทนได้รับการ
ประดิษฐ์และเผยแพร่ไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามที่ประเทศประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง  

 ครูแนบ ล่องลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเปียน ต าบลกรุงชิงได้รับวัฒนธรรมการละเล่นนี้จากใน
เมืองนครศรีธรรมราช แล้วเอามาเผยแพร่ในต าบลกรุงชิง และในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง 
ทหารใช้ร าโทนมาสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ต าบลกรุงชิง โดยครูแนบมีพื้นฐานด้านการร า
มโนราห์และหนังตะลุง จึงได้คิดท่าร าและเนื้อร้องขึ้นมาเป็นร้อย ๆ เพลง โดยอิงธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของต าบลกรุงชิง ทั้งนี้ ท่าร าจะมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อร้อง ลักษณะเนื้อร้องจะสั้น ๆ นักร้องหรือผู้
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ร้องมักร้องเป็นท านองทองแดง โดยเฉพาะเพลงนกพิทิดที่จะมีท่าร าและเนื้อร้องที่สนุกสนานใน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างนกพิทิดตัวผู้ตัวเมีย เปรียบได้กับผู้ชายและผู้หญิงที่เกี้ยวพาราสีกัน เพลง
นกพิทิดจึงมักใช้ร้องและร าในทุก ๆ งาน จนท าให้การละเล่นนี้ได้รับชื่อเรียกขานว่า “ร าโทนนกพิทิด” 
โดยงานที่มักจัดแสดงร าโทนนกพิทิด ได้แก่ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ หรือในโอกาสต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นิยมละเล่นกันในงานศพ ดนตรีที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ได้แก่ 
โทนที่จะเป็นเครื่องดนตรีควบคุมจังหวะ และสร้างความสนุกสนาน ฉิ่ง และฉาบ  
 ส าหรับความเชื่อที่ผู้ร าโทนนกพิทิดเชื่อถือมาก คือ การไหว้ครูก่อนการแสดงทุกครั้ง คล้าย  
คลึงกับการร ามโนราห์ โดยหากมีการไหว้ครูอย่างจริงจังก็จะมีเครื่องไหว้ครู เช่น หมากพลู เหล้า           
เงิน ฯลฯ ประกอบด้วย ซึ่งหากไม่มีการไหว้ครูเป็นเพลงแรกก่อนการแสดง เชื่อว่าจะท าให้เกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ และในการสืบทอดเชื้อสายการร าก็จะมีความคล้ายกับการร ามโนราห์  กล่าวคือ 
มักจะสืบทอดในเครือญาติตระกูลเดียวกัน  
 ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ร าโทนนกพิทิดมีเพียงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เป็นหลัก และนับวัน
จะยิ่งเหลือน้อยลง จึงมีความต้องการให้เยาวชนหันมาสืบต่อ โดยปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิดยินดี 
ที่จะฝึกหัดให้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการฝึกหัดในโรงเรียนทั้งจากครูในโรงเรียนเองและจากปราชญ์ชาวบ้าน 
แต่ด้วยเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อ ก็ไม่ได้ฝึกหัดหรือร าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต าบลกรุงชิงเห็นความส าคัญและพยายามที่จะส่งเสริม เพื่อเผยแพร่ร าโทนนกพิทิด 
ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งหากจะเน้นในเชิงการท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องการให้ใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่
สู่สาธารณะ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนี้ในพื้นที่  

ส าหรับแนวทางการสื่อสารการร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในลักษณะคลิปวิดีโอ 
เกี่ยวกับร าโทนนกพิทิดเผยแพร่สู่สาธารณชน สื่อสถานที่และสื่อกิจกรรมภายใต้การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรมีเวทีหรือพื้นที่ในการแสดงออกของเยาวชน 
เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการละเล่นร าโทน
นกพิทิดต่อไป 

 
อภิปรายผล 

การร าโทนนกพิทิดของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็น
การละเล่นพื้นบ้าน ตามความหมายของ Jirotphan, Sakunaphat and Cheuykeewong (2008)  
ที่ให้ความหมายของการละเล่นพื้นบ้านไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเล่นกันเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยที่ชาวบ้านจะร่วมกันคิดการละเล่นแบบต่าง ๆ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นสภาพทางธรรมชาติและสภาพสังคมวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านเป็นการ
แสดงออก เป็นการนันทนาการ ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจและร่างกายของมนุษย์  

อย่างไรก็ตาม ต่อมา การละเล่นพื้นบ้านร าโทนนกพิทิดได้เปลี่ยนแปลงจากการละเล่น
พื้นบ้านมาเป็นการแสดงร าโทนนกพิทิดที่เน้นแสดงให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับชม และมีส่วน
ร่วมในการร า ซึ่งถือเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ได้ ตรงกับที่ English 
Heritage (1997 cited in Lerdchanrit, 2011) ให้ข้อมูลว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม ในกรณีนี้คือ 
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การละเล่นร าโทนนกพิทิดของต าบลกรุงชิง สามารถเอื้อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชย์ ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติได้ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงเป็นแรงหนุนให้สังคมมีความสุข ผู้คน
อยูด่ีกินดีในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย  

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ยังให้ข้อมูล
ว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวมีความ
ต้องการสัมผัสและเรียนรู้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีความนิยมความเป็นท้องถิ่น ต้องการมีส่วน
ร่วม และมีประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นมากขึ้น  (Department of Tourism, 2017) 
นอกจากนี้ การส่งเสริมการร าโทนนกพิทิดให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนยังสอดคล้องกับ
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ creative tourism ที่หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า (value creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
แห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
ต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้ว และไม่ว่าจะใช้ไปมากสักเท่าไรก็ไม่ท าให้ต้นทุนนี้หมด
ไป แต่กลับยังเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ Phattharathorn (2013) 

อย่างไรก็ตาม ร าโทนนกพิทิดที่มีมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก าลังได้รับความนิยม
น้อยลง และก าลังจะสูญหายไป ดังนั้นควรมีการสื่อสารร าโทนนกพิทิดให้เป็นที่รู้จัก อันจะส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และจะเอื้อต่อความสนใจของเยาวชนในพื้นที่ที่จะหันมาอนุรักษ์
และสืบสานร าโทนนกพิทิดเพื่อเป็นมรดกของชุมชนต่อไป 
 ทั้งนี้ Hinwiman (2011 cited in Kaewthep, 2014)  ได้ประมวลภาพรวมบทบาทหน้าที่
ของสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารร าโทนนกพิทิดได้ กล่าวคือ สื่อจะหน้าที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับการ
ร าโทนนกพิทิด สามารถสร้างความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในความแปลกแตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยว 
สื่อยังเป็นตัวกลางสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับผู้ชมได้  

สื่อยังท าหน้าที่ในการกระตุ้นความสนใจ/การกระท า เป็นอีกบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชนที ่
ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในวงกว้าง  และยังท าหน้าที่ในการให้
ความรู้ ก็คือ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของร า โทน
นกพิทิด ประกอบกับภาพท่าร าและเนื้อร้องที่น่าสนใจ  
 ทั้งนี้ การจะสื่อสารร าโทนนกพิทิดจะต้องอาศัยช่องสาร หรือสื่อเป็นตัวอย่างและมีสารหรือ
เนื้อหาที่ถูกส่งผ่านจากแหล่งสารหรือผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารหรือนักท่องเที่ยวโดยผ่านช่องทางการ
สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมบางประการของผู้รับสาร 
ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ คือ สิ่งที่ขนส่งสารหรือพาหะของสาร เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่สารไหล
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในที่นี้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ควรใช้สื่อ
ออนไลน์ สื่อสถานที่และสื่อกิจกรรมภายใต้การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เป็นช่องทางสื่อสาร ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการสื่อที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยเน้นสื่อสารเนื้อหาความเป็นเอกลักษณ์ของการร าโทนนกพิทิด การเป็นการละเล่น
โบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาสัมผัสและสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เกณฑ์จะผลิตสื่อดังกล่าว จะต้องมีกรอบให้ค านึงถึง ดังที่ Juthawijit (2005) 
ได้น าเสนอข้อควรค านึงถึงการใช้สื่อ ได้แก่ งบประมาณ ความนิยมของผู้ส่งสาร สื่อที่เข้าถึงประชาชน 
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สื่อที่มีอิทธิพล สื่อที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหามาก
ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารร าโทนนกพิทิดแบบชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถสื่อสารเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ร าโทนนกพิทิดควรได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐอย่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะประสานความร่วมมือกับโรงเรียน สนับสนุนในเชิงนโยบายและจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การอนุรักษ์ และควรเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในแง่การท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างสรรค์การร าโทนนกพิทิด 
เพื่อสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ 
สกว. ประจ าปี 2562  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สมรรถนะหลักและภาวะผู้น าที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  คือ
พนักงานระดับปฏิบัติการจ านวน 200 คน โดยใช้วิธีทางสถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถิติ 
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่ว น
สมรรถนะหลักส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ยกเว้นด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และด้านบริการที่ดี  และภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ABSTRACT 
The objective of the research was to study whether personal characteristics, 

core competency and leadership would affect the Effectiveness of operating officers 
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from car part manufacturing company in Sarmutprakan Province.  A questionnaire was 
used to collect data of 200 participants. Descriptive and inferential statistics, multiple 
regression analysis, were used to analyze the data. 

The results revealed that personal characteristics did not have a statistically 
significantly impact on employee’ effectiveness in car part manufacturing company in 
Sarmutprakan Province. Core competency except achievement motivation and service 
mind dimensions did not have a statistically significant impact on the effectiveness of 
operating officers from car part manufacturing company.  Moreover leadership had a 
statistically significant effectiveness of operating officers from car part manufacturing 
company in Sarmutprakan Province.    

 
Keywords 

Core competency, Leadership, Operational effectiveness 
 

ความส าคัญของปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง
โลก มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึงกันและกัน ปัจจุบันสังคมเป็นสังคมของความ
รีบร้อนการเร่งรีบ ช่วงชีวิตและเวลาของผู้คนส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับการท างาน ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ข้อมูลข่าวสารกระจายอย่าง
หลากหลายและทั่วถึงส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมากขึ้นวัฒนธรรมบริโภคเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ที่พลิกผัน การแข่งขันสูง ก้าวสู่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ น าไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน
ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับโครงสร้างการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย การให้
ความส าคัญของงาน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในงาน  (Global Society, n.d.)   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่องค์การต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับยุคที่มีการ
แข่งขันทางการตลาดสูง  ดังนั้นจึงมีการคัดสรรบุคลากรเข้าท างานให้ตรงกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
เป้าหมายขององค์การ การมีบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการ
ปฏิบัติงานนั้น สิ่งส าคัญคือบุคลากรมีความพึงพอใจรู้สึกอยากท างานทุกวันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งในความส าเร็จขององค์การ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจและสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการติดตอสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ท าให้การท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด องค์การต้องมีการพัฒนาทางด้าน 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถต้องมุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด ประสิทธิผลเกิด
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จากการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ส่งเสริมให้องค์การเติบโตได้อย่างยั่งยืน Danthamrongkul 
(2003) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการท าเป้าหมายขององค์การให้ประสบความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยประสิทธิผลนั้นจะต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลมากหรือน้อย และจากผลการด าเนินงานนั้นสามารถน ามาปรบัปรุงแก้ไขผลการด าเนินงาน
ต่อไป องค์การควรพัฒนาให้มีคุณภาพด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การทั้ง 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อส่งผลถึงพฤติกรรมของ
พนักงานในองค์การให้มีการปฏิบัติ งานที่ บรรลุ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 
Lertpongworaphun (2010) ได้สรุปว่าองค์การจึงควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เพื่อศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะท าให้องค์การ
มีความมั่นคง เมื่ออยู่ในภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติงานหรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามที่วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ก าหนดไว้ ทันเวลา  
ได้คุณภาพ ได้ผลงานเท่ากับหรือเพ่ิมขึ้นกว่าปัจจัยน าเข้า (Phatthankitcharoenkan, 2009) 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์การ เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นรากฐานการผลิตนวัตกรรมขององค์การ ในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้
ให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลัก โดยเล็งเห็นว่าสมรรถนะหลัก เป็นปัจจัยหรือเกณฑ์ในการวัด
ศักยภาพหรือความสามารถของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้
มีคุณภาพหรือศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง Thonggaew (2007) กล่าวว่า สมรรถนะหลักเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การที่มีประโยชน์อย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้
เนื่องจากสมรรถนะหลัก เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้ท างานหรือผลิตงานที่
องค์การต้องการได้และสนับสนุนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายระยะยาวขององค์การ สมรรถนะหลัก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึงความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่พึงมีเพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ สมรรถนะของบุคคลจะมีส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและสถานการณ์ต่าง ๆ (Sirichum, 2017) 

จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะ
หลัก และภาวะผู้น า ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้วิจัย
จะด าเนินการวิจัยโดยใช้ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความหลากหลายในเรื่องของปัจจัยส่วน
บุคคล ตลอดทั้งความพึ่งพากันในเรื่องของสมรรถนะหลักและภาวะผู้น าของผู้บริหารทั้งหมดควรทราบ
ในปัจจุบัน ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์หามาตรการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพตลอดทั้งการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ง
รถยนต์ในอนาคต และคาดว่าจะเป็นแนวทางตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ สมรรถนะหลัก 
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ภาวะผู้น า และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเป็นส่วนหนึ่งในการต่อ
ยอดไปสู่การวิจัยแง่มุมอื่น ๆ ได้ 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันประกอบด้วย อายุ อายุเฉลี่ยการ
ท างาน แผนกที่สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 2. สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านบริการที่ดี ด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 3. ภาวะผู้น าด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านภาวะกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อายุเฉลี่ยการท างาน แผนกที่
สังกัด รายได้ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น า ด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านภาวะกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Close- ended Questionnaire) ประกอบด้วย คุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูล
สมรรถนะหลัก ข้อมูลภาวะผู้น าและข้อมูลประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรที่
ปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ แห่งหนึ่ง ที่มีจ านวนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 504 คน ผู้วิจัยใช้การค านวณจากตารางทาโร่ ยามาเน่ ที่ประชากรจ านวน 500 
คนและความคลาดเคลื่อน ±5 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 222 คน และแจกแบบสอบถาม
แบบปลายปิดประกอบด้วย ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลสมรรถนะหลัก ข้อมูลภาวะผู้น า และ
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ข้อมูลประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์คว ามน่าเชื่อถือ 
(Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.82 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ขอความ
ร่วมมือจากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จากบริษัทดังกล่าว ในการแจกข้อมูลกับพนักงานระดับ
ปฏิบั ติ ก าร เป็น เ วลา  1  เดื อน  ตั้ ง แต่ วั นที่  1 - 31  กรกฎาคม  2561  จ านวน  220  คน  
แต่สามารถน ามาใช้ได้จ านวน 200 คน โดยอีก 22 คน เป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงไม่ได้
น ามาวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 
กลุ่มขึ้นไปด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

ส าหรับการสรุปผลการวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  และข้อมูลสถิติ 
เชิงอนุมาน ดังนี้ ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 63.5 อายุ 31-40 ปี  
ร้อยละ 45.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.0 อายุเฉลี่ยการท างาน มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 
9 ปี ร้อยละ 32.5  แผนกที่สังกัด ร้อยละ 71.50 ระดับรายได้ต่อเดือน 15 ,001-30,000 บาท  
ร้อยละ70.0   

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงบุคลากรที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ยการ

ท างานในหน่วยงาน แผนกที่สังกัด และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกัน  

 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ยการท างานในหน่วยงาน

แผนกที่สังกัด และรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 

 จ านวน (คน) ค่า F Sig. 
อายุ 200 1.124 0.341 
ระดับการศึกษา 200 0.595 0.619 
อายุเฉลี่ยการท างาน 200 2.159 0.094 
แผนกที่สังกัด 200 0.884 0.450 
รายได้เฉลี่ย 200 0.661 0.518 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ - สมรรถนะหลัก (รายด้าน) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ทั้งนี้ก่อนมีการวิเคราะห์ตัวแปรด้านสมรรถนะหลักได้มีการวิเคราะห์ความเป็นอิสระด้านตัว
แปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาพที่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 
พบว่าได้ค่า tolerance ระหว่าง 0.387-0.513 มีค่ามากกว่า 0.2 และได้ค่า VIF เฉลี่ยระหว่าง 3.106-
3.745 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร จึงไม่เกิดปัญหาสภาพที่เกิดความสัมพันธ์
กันเอง และสามารถน ามาพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้ตามตารางที่ 2 

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ  ในทางตรงข้าม สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม และการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงค่าอิทธิพลของภาวะผู้น า (รายด้าน) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติ งานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จั งหวัด
สมุทรปราการแสดงผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ - ภาวะผู้น า (รายด้าน) 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ค่าสัมประสิทธิ์ 
(Beta) ค่า t Sig. 

(Constant)   3.372 .001 
1. ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ ์ .052 .750 .454 
2. ด้านบริการที่ดี .032 .434 .665 
3. ด้านสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ .228 3.173 .002* 
4. ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 

.338 4.070 .000* 

5. ด้านการท างานเป็นทีม .240 3.532 .001* 

 ค่าสัมประสิทธิ์ (Beta) ค่า t Sig. 
(Constant)  4.162 .000 
1. ด้านภาวะผู้น าเชิงบารมี .183 2.852 .005* 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .162 2.385 .018 
3. ด้านภาวะกระตุ้นทางปัญญา .383 5.264 .000* 
4. ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล .193 2.696 .008* 
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ทั้งนี้ก่อนวัดตัวแปรด้านภาวะผู้น า ได้มีการวิเคราะห์ความเป็นอิสระด้านตัวแปรย่อยทั้ง  
4 ตัวแปร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสภาพที่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) พบว่า  
ได้ค่า tolerance ระหว่าง 0.314-0.423 มีค่ามากกว่า 0.2 และได้ค่า VIF เฉลี่ยระหว่าง 3.0211-
3.342 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้นตัวแปรย่อยทั้ง 4 ตัวแปรจึงไม่เกิดปัญหาสภาพที่เกิดความสัมพันธ์
กันเองและสามารถน ามาพยากรณ์การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุได้ตามตารางที่ 3 

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัตกิารบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
             1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จังหวัดสมุทรปราการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inlee (2017) 
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความสามารถของหัวหน้างาน และปัจจัยนโยบายการบริหารจัดการ ทีมี
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปัจจัยด้านส่วนบุคคลจะเป็นตัวช้ีวัดถึงระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
และเมื่อองค์การมีระบบการบริหารที่ดี ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันเพศหญิงก็มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าเพศชาย อาทิ บางหน้าที่เพศ
หญิงสามารถปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกับเพศชายและบางต าแหน่งงานไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอายุ
มาก หรืองานบางอย่างก็ไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานที่จบการศึกษาสูง แค่ระดับปริญญาตรีก็สามารถ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนด้านรายได้ของพนักงานจะถูกก าหนดด้วยมาตรฐานของ
องค์การว่ามีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานของพนักงานหรือไม่ จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Serirat (2009) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ เพศ 
สถานภาพทางครอบครัว รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่ใช้
ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้ามาท างานในองค์การ โดยคุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์จะเป็นตัว
วัดถึงระดับความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งความแตกต่างด้านประชากร
ศาสตร์นี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องในบางส่วนแนวคิดของ Saritvanich 
(2009)  ที่กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลเป็นปัจจัยระดับบุคคลที่ควรจะท าการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ด้านเพศ ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง ใน
เรื่องความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการเข้าสังคม 
แรงจูงใจในการท างาน ความสามารถในการเรียนรู้ และความเป็นผู้น าด้านอายุของบุคคลจะมีส่วนใน
การก าหนดรูปแบบความคิดและการมองปัญหา ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลให้พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนา ทางด้านทัศนคติในการท างานแตกต่าง
กันออกไปด้านสถานภาพ พนักงานที่แต่งงานและมีครอบครัวมักจะมีการขาดงานที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ แต่จะมีความพอใจในงานมากกว่า เนื่องจากมีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้การท างานที่
มั่นคงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ ด้านอายุงาน ผู้ที่มีอายุงานในองค์การที่ยาวนาน มักมีความพอใจในงาน
สูงกว่า เนื่องจากมีต าแหน่งงานและผลตอบแทนที่สูงกว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานก็จะมีความ
รับผิดชอบในงานมากขึ้นตามไปด้วย รายได้ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเต็มใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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เมื่อพิจารณาในด้านความเสมอภาค ปริมาณค่าจ้าง และความยุติธรรม เพราะความพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลมาจากรายได้ที่มากกว่าผลตอบแทนอื่น ๆ กล่าวคือ คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อายุในการท างานในองค์การ และรายได้ เป็นต้น เพราะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความพอใจ
ในการปฏิบัติงานและเมื่อพนักงานมีความพอใจ ในงานก็จะมีความเต็มใจที่ จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2.  ส่วนสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมันในความถูกต้องชอบธรรมและด้านการท างานเป็นทีม  
ในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านบริการที่ดี ไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัด
สมุทรปราการ ในทางตรงข้าม สมรรถนะหลักด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้เห็นว่า 
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและหลักจริยธรรม มีการท างานเป็นทีมและมีความเชี่ยวชาญในงาน จะมีความสนใจ
ใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตน จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการให้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง
ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ผลของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน มีส่วนช่วยให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด และมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ McClelland (1998) ที่ระบุว่า สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความส าเร็จโดยมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ เชิงพฤติกรรมเป็น
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล สามารถผลักดันให้บุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
ตามความรับผิดชอบของตนเอง คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์การ และงานวิจัยของ Prathumchan (2017) พบว่า พนักงานปฏิบัติการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นสมรรถนะหลักโดยรวมในด้านยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม ด้านการบริการที่ดีและด้านการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากพนักงาน
ปฏิบัติการ ให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและระเบียบ มีการยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นให้บริการด้วยความ
เต็มใจและช่วยแก้ปัญหาของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ การส่งเสริมสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yawaprapas (2005) ได้กล่าวถึง 
สมรรถนะหลักว่า เป็นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์กรต้องมี เพื่อที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้
ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์กร สมรรถนะหลัก
นี้จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์กรเอง องค์กรแต่ละแห่งจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นเสมือนแก่น
หรือหลักขององค์กร สมรรถนะหลักขององค์กรจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากรและกลายเป็นสมรรถนะ
หลักที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมี 
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3.  ภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Petchaboon (2014) ที่ระบุว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื่องมาจาก
ผู้น าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ และพลิกวิกฤตให้
เกิดเป็นโอกาสได้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และสามารถให้
ค าแนะน าส่งเสริม สนับสนุนในทางที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน จึงท าให้พนักงานเกิดความ
รู้สึกเคารพ เชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้น า และงานวิจัยของ Wongkrajang (2015) ที่ระบุว่า อิทธิพล
ของภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหัวหน้างานมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบ
ไปด้วย การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานตามลักษณะที่มีได้อย่างเหมาะสมกับ 
แต่ละบุคคลและสถานการณ์ สามารถสร้างความเชื่อถือและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งทางด้าน
ความรู้และทางด้านบารมีก่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน ดังนั้นอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทสามารถท าให้ธุรกิจผนวกกับพนักงานในองค์การก้าวสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนเกิด
ประสิทธิภาพกับองค์การและพนักงานด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) ที่
อธิบายว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังของผู้ร่วมงานไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร 
ผู้น าสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปฏิบัติจริง ดังนี้ 
1.1 ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานควรมีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมหรือจัด

หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการเสริมสร้างสมรรถนะการท างานให้มีความ
ยึดมั่นในความถูกต้องและหลักจริยธรรมซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้พนักงานระดับปฏิบัติการ  
มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเสริมสร้างเทคนิคการท างานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การท างานที่ดีย่ิงขึ้น 

1.2 ด้านภาวะผู้น า ควรที่จะมีการปรับแนวการคิดของพนักงานระดับปฏิบัติการให้มี
การแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะมีการขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ หรือมีการจัดประชุมให้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นมากขึ้น (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เป็นต้น 
 2. ส าหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
หลากหลายและมีความชัดเจนในข้อมูลแต่ละด้านมากขึ้น 
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2.2 อาจใช้การผสมผสานการวิจัยในเชิงคุณภาพ มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือสนทนากลุ่มเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดให้แก่ผู้สนใจได้มากขึ้น 
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May 16 2019, from 
https://sites.google.com/site/xaseiynniyukhlokaphiwathn/sangkhm-lok-yukh-
lokaphiwathn 
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thētsabān song khlā [Factors Affecting the Performance of Employee’s 
Songkhla Municipality]. Master’s thesis. Hatyai University. 

Thonggaew, T.  (2007). (samatthana) : lakkān læ nǣo patibat [Theory and Parties]. 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท า
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด และเสนอคู่มือแนวทางในการจัดการระบบ
บัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลตัวแทนวัดน าร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากมติ 
มหาเถรสมาคมที่ 592/2560 และ 90/2561 จ านวน 16 วัด แล้วท าการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 10 คน เพื่อยืนยันผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินที่ดี  
มีประสิทธิภาพส าหรับวัด มีดังต่อไปนี้ 1) การอบรมให้ความรู้กับผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัด เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 3) จัดประชุมประจ าเดือนและ
ประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 4) การใช้รูปแบบเอกสารทางบัญชีที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5) ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีทุกครั้งก่อนท ารายงาน 6) ยึดหลักการ
ท าบัญชีด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง 7) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างครบถ้วน 
และทวนสอบได้ 8) สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชี 9) แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชี
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 10) ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี          
11) จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช้ 12) เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบ
บัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น 13) ต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบและผู้ท าการอนุมัติในกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินวัดทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส 14) ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับ
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การจัดท าบัญชีวัด 15) ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีที่ชัดเจน และ 16) ใช้วัดที่ประสบ
ความส าเร็จท าหนา้ที่พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษากับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่เคยท าบัญชีมาก่อน  
 
ค าส าคญั 
 การจัดการระบบบัญช ี การจัดท ารายงานทางการเงิน  วัด  ความยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the guidelines for managing the accounting system 
and the preparation of financial reports in accordance with accounting standards for 
temples. A qualitative research model was conducted using in-depth interview to 
collect data form 16 example temples representative that have been selected from 
the Sangha Supreme Council of Thailand Resolution 592/2560 and 90/2561 in Bangkok 
and Nakhon Pathom Province and 10 experts focus group discussions to confirm the 
research results and exchange ideas that more helpful for this research.  
 The result indicated that the guidelines for managing accounting systems and 
well preparing financial reports for temple are 1) Additional training knowledge to 
accountants or involves. 2) Clearly define the accounting procedures that easy to 
understand and not complicated. 3) Monthly and annual meetings to discuss and 
exchange experiences to solve problems, follow up and evaluation. 4) Use the same 
standard format of documents related to accounting. 5) Check and certify the 
accounting preparation thoroughly before making a report. 6) Adhere to accounting 
principles with transparency and accuracy according to objectives. 7) Keeping 
documents related to accounting preparation correctly and completely and can be 
verified at any time. 8) Clearly create the flow of accounting documents. 9) Clearly of 
duties of accounting for those involved. 10) There should be segmentation according 
to the context and potential of accounting. 11) Create a suitable accounting system 
program for temple. 12) Increase the number of example temples. 13) There must be 
a document maker, inspector and author in the process of disbursement every time 
to counterbalance and transparency. 14) There should be a learning center to provide 
information and advice about accounting report preparation. 15) Clearly define the 
same period of financial report preparation for every temple and 16) Use a successful 
temple to act as a mentor to consult for the new temple. 
 
Keywords 
 Accounting System Management, Financial Report Preparation, Temple, 
Sustainably  
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ความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งสถาบันที่ส าคัญของประเทศไทย มีความผูกพันกับประชาชน      
ในประเทศชาติอย่างแนบแน่น นอกจากนี้ยังเป็นตัวประสานส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้เป็นเอกภาพ 
ระบบความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยจนถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
หลักประจ าชาติไทย (Religious Affairs Department, 2016) สถาบันพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ 
กับประชาชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัดก็เป็นสถาบันที่มีความผูกพันใกล้ชิด  
กับประชาชนด้วยเช่นกัน โดยกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรไทย ดังนั้น วัดจึงเป็นสถาบัน
ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อประเทศชาติและประชาชนสูงสุดสถาบันหนึ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่าวัดเป็นแหล่งรวมใจในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมร่วมกันของสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน (Junsom, 2012) อย่างไรก็ตาม วัดในพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผล
ก าไร  มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระบบจ านวนมาก โดยมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของรายได้และ
รายจ่ายของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000 - 120,000 ล้านบาทต่อปี (Phamahathawee, 2016) 
ซึ่งรายรับส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์หรือ 
ศาสนสถานอื่น ๆ ดังนั้นเงินบริจาคจึงเป็นรายรับส าคัญของวัดที่มีรายรับหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและ
มีจ านวนมากมายที่จะต้องบริหารจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของศาสนา (Junsonthima, 2014) 
เนื่องจากศาสนสมบัติของวัดมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของวัดให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดท าบัญชีรับจ่ายของวัดให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนด ซึ่งการจัดท าบัญชีถือว่าส าคัญส าหรับวัด เพื่อจะท าให้รู้ ว่าแต่ละปีวัดมีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง รายรับ รายจ่ายเป็นอย่างไร แต่ในขณะที่วัดมีเงินฝากจ านวนมากขึ้นทุกขณะ การจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเงินของวัดกลับมีความหละหลวม เนื่องจากหน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทางการเงิน ยังไม่สามารถที่จะด าเนินการให้วัดน าส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชี
ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด (Supphawatthanakul, 2014)  
 ในปัจจุบันวัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัดไว้อย่างเป็นระบบ 
ไม่มีการจัดท ารายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป ขาดการรวบรวมข้ อมูล
ทางด้านบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งที่ผ่านมา  
พบปัญหาว่าไวยาวัจกรและเจ้าอาวาสไม่มีความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีวัดที่เป็นมาตรฐาน ท าให้ระบบ
บัญชีส าหรับวัดยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ขาดข้อมูลรายรับรายจ่ายหรือบัญชีของวัดที่เ ก็บไว้เป็น
ภาพรวม และไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลไปให้กับส านักงานพระพุทธศาสนาจัดเก็บอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
(National Office of Buddhism, 2017) ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การจัดท าบัญชีของวัดเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและ
การจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดตามมาตรฐานทางบัญชีที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก าหนดไว้ ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะน าไปสู่การจัดท าแนวทางในการจัดการระบบบัญชีส าหรับ
วัดทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
บัญชีส าหรับวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดความความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกคน 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. แนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดตาม
มาตรฐานทางบัญชี ควรมีวิธีการจัดท าอย่างไร 
 2. มาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับวัด ต้องมีแนวทางในการจัดการอย่างไร เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถน ามาใช้งานได้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด 

2. เพื่อน าเสนอคู่มือแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานทางบัญชีส าหรับวัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ตัวแทนวัดน าร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากมติมหาเถรสมาคมที่ 592/2560 และ 90/2561 ในเขต



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
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กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม จ านวน 16 วัด แล้วจึงน าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญ เพื่อใช้ส าหรับการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าบัญชีวัดจ านวน 10 คน  
เพื่อยืนยันผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม แล้วจึงสรุปผลจัดท าร่าง
คู่มือแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับวัดสู่ความยั่งยืน น าไป
ทดสอบกับวัดในพื้นที่  3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมกับจัดท า
ข้อเสนอแนะและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท า
รายงานทางการเงินส าหรับวัดสู่ความยั่งยืน สามารถท าได้ดังนี้ 
  1. การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
  2. ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัดอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
  3. จัดประชุมประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วม
แก้ปัญหาและติดตามประเมินผล 
  4. การใช้รูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5. ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนท ารายงาน 
  6. ยึดหลักการท าบัญชีด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค ์
  7. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดเวลา 
  8. สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชีอย่างชัดเจน 
  9. แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
  10. ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี 
  11. จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช ้
  12. เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบบัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น 
  13. จะต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบ และผู้ท าการอนุมัติ ในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
วัดทุกครั้ง 
  14. ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีส าหรับวัด 
  15. ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีอย่างชัดเจน เหมือนกันทุกวัด 
  16. ใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยวัดที่ประสบความส าเร็จในการท าบัญชีสอนกับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่เคย
ท าบัญชีมาก่อน 
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายแนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับ
วัดสู่ความยั่งยืน ได้ดังนี ้
 1. การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมผู้จัดท าบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้มีศักยภาพ
และความสามารถเพียงพอที่จะจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินของวัดได้อย่างถูกต้องตาม
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มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดคล้องกับ Junsonthima (2014) 
ที่กล่าวว่า ปัจจุบันนี้แต่ละองค์กรเล็งเห็นความส าคัญของมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด องค์กร
จะประสบความส าเร็จได้เพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคลในการด าเนินการ การบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญในองค์กร ทั้งองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนล้วนอาศัยแนวคิดสมัยใหม่ เพื่อการบริหารงาน
บุคคลเพราะเป็นเรื่องการแสวงหาบุคคลรักษาไว้ และใช้ทรัพยากรที่เป็นคนให้บริหารทรัพยากรอื่น ๆ 
ให้ได้ประโยชน์ต่อหน่วยสูงสุด เช่นเดียวกับ National Buddhism Office (2017) ที่กล่าวถึงนโยบาย
สาธารณะด้านพระพุทธศาสนา ด้านระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งด้าน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและการบริหารและการจัดการ โดยมีการ
ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารูปแบบ สื่อ และคู่มือในการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดย
การร่วมมือของฝ่ายอาณาจักร ศาสนจักร และประชาชน สอดคล้องกับ Phuvapriyathorn (2010) ที่
กล่าวว่า การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความ
เข้าใจในการท างานขององค์กร และสามารถน าความรู้ความสามารถของตนมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานอีกด้วย  
 2. ก าหนดขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับวัดอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 
สอดคล้องกับ Pramahasunan (2014) ที่กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการจัดการศาสนสมบัติวัดจะ
เกิดจากการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ Department of Business Development (2014)  
ที่กล่าวว่า การวางระบบบัญชีเป็นการประมวลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการจัดท ารายงาน การก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการออกแบบระบบบัญชีที่ดีนั้นจะคอยควบคุมและแสดงสถานภาพ
ทางการเงิน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์การด าเนินงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
 3. จัดประชุมประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผล  สอดคล้องกับ National Buddhism Office (2017) ที่ได้
ก าหนดให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการศาสนาจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้วัด
แต่ละวัดที่มีความจ าเป็นจะได้รับงบประมาณตามจ านวนงบประมาณที่แต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณ
นั้น ๆ โดยจังหวัดใดที่มีวัดในท้องถิ่นกันดารและวัดในเขตชายแดน ให้จัดท าบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน
ของแต่ละประเภท 
 4. การใช้รูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ 
Junsom (2012) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันวัดขาดโครงสร้างการบริหารการเงินที่เป็นระบบ ไม่มีการรายงาน
ทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน และไม่มีการเก็บข้อมูลการเงินของวัดไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้น
ในภายหลัง 
 5. ตรวจสอบและรับรองการจัดท าบัญชีให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนท ารายงาน สอดคล้อง
กับ Sriwithoon (2018) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้  
ผู้ถือหุ้น หน่วยงานรัฐบาล คือ เพื่อใช้ประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อ 
เพื่อใช้ในการค านวณภาษีอากร ในขณะที่ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อบุคคลภายใน เช่น 
พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของบริษัท เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และใช้
ในการตัดสินใจ 
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 6. ยึดหลักการท าบัญชีอย่างความโปร่งใสและถูกต้องตามวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับ 
Pramuansuk (2008) ที่กล่าวว่า การเบิกจ่ายเงินวัดจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเงินวัด จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแลให้เป็นไปตามหลักของ
ธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับแนวคิดของ Department of Business Development (2014) ที่กล่าว
ว่า ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการด าเนินงาน โดยแสดง
เป็นจ านวนเงินเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดท า
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถน าเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการกู้ยืม
เงินทุนมาด าเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้ ควบคุมและป้องกันการรั่วไหลการใช้เงินมากเกินความจ าเป็น 
รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาดและสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การค านวณภาษีที่ธุรกิจต้องช าระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร 
 7. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถทวนสอบ
ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ National Buddhism Office (2017) ที่กล่าวว่า วิธีรับและเก็บรักษาเงิน
ของวัด การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ศบว.7) แสดงการรับ 
ทุกครั้ง แล้วจึงน ายอดเงินตามใบเสร็จนั้นเข้าบัญชีรับและลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Songmuang (2018) ที่เห็นว่าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เป็นเอกสาร
ทางการเงินที่องค์กรได้รับจากการด าเนินงาน เอกสารที่ได้รับจะมีทั้งที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกิจการ เมื่อรวบรวมเอกสารได้แล้วจะจ าแนกตามประเภทบัญชี และรหัสบัญชี  
ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ในผังบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีต่อไป 
  8. สร้างแผนผังการไหลของเอกสารทางบัญชีอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Arinjai (2010)  
ที่กล่าวว่า การส่งมอบเอกสารและมีแผนผังการไหลของเอกสารที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี
ให้บัญชีที่จัดท าขึ้นมีความถูกต้องครบถ้วน สามารถแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีได้  
  9. แบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท าบัญชีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ 
Wongruang (2015) ที่มองว่า ผู้จัดท าบัญชีวัดควรมีวิชาชีพทางด้านบัญชีโดยตรง และเห็น
ความส าคัญของข้อมูลทางบัญชี โดยทางปฏิบัติจะเน้นการจัดท าบัญชีตามความเข้าใจและที่เคยปฏิบัติ
อยู่เป็นประจ า จึงต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าบัญชีให้มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพได ้
 10. ควรมีการแบ่งกลุ่มวัดตามบริบทและศักยภาพด้านการจัดท าบัญชี  สอดคล้องกับ 
Songmuang (2018) ที่กล่าวว่า ตามแนวทางการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 7 กิจการต้องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละ
ส่วนอย่างชัดเจน และยังต้องแสดงข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้อย่างเด่นชัด ซึ่งจะแสดงซ้ ากันได้ถ้าการแสดง
ซ้ านั้นท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงถึงฐานะและตัวตนของวัด เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดท าบัญชีของแต่ละวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
 11. จัดท าโปรแกรมระบบบัญชีส าเร็จรูปอย่างง่ายให้วัดใช้ สอดคล้องกับ Department of 
Business Development (2014) ที่กล่าวว่า ระบบโปรแกรมบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ภายใน
และภายนอกกิจการ ส าหรับภายนอกกิจการผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายธนาคารที่ธุรกิจกู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

158 

จะสนใจดูเฉพาะงบการเงินอันประกอบด้วยงบก าไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด แต่ส าหรับ
ภายในกิจการการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานแต่ละด้าน  
 12. เพิ่มจ านวนวัดน าร่องในการใช้ระบบบัญชีมาตรฐานให้มากขึ้น  สอดคล้องกับ 
Secretariat of the Sangha Association (2017)  และ Religious Affairs Department (2016)  
ที่กล่าวว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบัญชีมาตรฐาน
ส าหรับวัด และพิจารณาก าหนดรูปแบบบัญชีมาตรฐานส าหรับวัด จ านวน 6 แบบ ประกอบด้วย      
1) สมุดเงินสดรับ - จ่ายประจ าวัน 2) สมุดเงินฝากธนาคาร 3) สมุดแยกประเภทรายรับ 4) สมุดแยก
ประเภทรายจ่าย 5) งบรายรับและรายจ่าย และ 6) รายงานเงินคงเหลือ  
 13. จะต้องมีผู้จัดท าเอกสาร ผู้ตรวจสอบ และผู้ท าการอนุมัติ ในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
วัดทุกครั้ง สอดคล้องกับ Sriwithoon (2018) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสามส่วน จะต้องมีส่วน
ร่วมในการเบิกจ่ายเงินวัดและบริหารจัดการบัญชีของวัดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับ Junsom (2012) ที่กล่าวว่า วัดควรวางระบบและกลไกในการเบิก
จ่ายเงิน และบริหารการเงินของวัดที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง Pramuansuk (2008) ก็ให้
ความเห็นในท านองเดียวกันว่า การเบิกจ่ายเงินวัดจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลเงินวัด จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแลให้เป็นไปตามหลักของ  
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนในสังคมได้ 
 14. ควรมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีวัด สอดคล้อง
กับ แนวนโยบายด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดย Budget Bureau of the Prime Minister 
(2018) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
โลก โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญและเชื่อมโยงกับวิถีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการท างานทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
  15. ก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดท าบัญชีอย่างชัดเจน เหมือนกันทุกวัด สอดคล้องกับ 
National Buddhism Office (2017) ที่ได้ก าหนดให้จังหวัดส่งบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและ
ปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดในท้องถิ่นกันดาร บัญชีจัดสรร
เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดในเขตชายแดน พร้อมรายงานการประชุมและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดระดับจังหวัดอย่างละ 5 ชุด ไป
ยังกรมการศาสนาภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกป ี
 16. ใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยวัดที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าบัญชีสอนกับวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่
เคยท าบัญชีมาก่อน สอดคล้องกับ Phichetkul (2012) ที่กล่าวว่า งบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องเพื่อให้ได้รับรายงานตามรูปแบบที่
ตนเองต้องการได้ งบการเงินนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การจัดให้มีพี่เลี้ยง
ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชี จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันท าให้เป็นจริงได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า วัดกว่าร้อยละ 25.00 มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี
วัดขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ขาดขั้นตอนและกระบวนการที่
ชัดเจน ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรที่จะ
สนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการบัญชีตามมาตรฐานให้กับ
ผู้จัดท าบัญชีวัดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ผ่านการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ 
เข้มขน เพื่อให้ผู้จัดท าบัญชีวัดมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการบัญชีวัด  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ 
  1.2 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัดกว่าร้อยละ 18.75 ขาดกระบวนการตรวจสอบ 
(Audit) ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ประชาชนจ านวนมากขาดความเชื่อมั่นใน
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินวัด ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านการตรวจสอบบัญชี ทั้งการส่งเสริมให้มีการ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน และการสนับสนุนให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าบัญชีวัด และเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
  1.3 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า วัดร้อยละ 37.50 เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงหรือ
แก้ไขกฎกระทรวงหรือกฎหมายคณะสงฆ์บางข้อหรือบางมาตรา เพื่อให้มีความทันสมัย  มีมาตรฐาน
และเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการป้องกันโอกาสหรือช่องทางในการทุจริต
เงินวัด ดังนั้นภาครัฐโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ควร
สนับสนุนและจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ 
คณะสงฆ์ในบางประเด็น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายบางมาตราที่ล้าสมัยและไม่เอื้อต่อ
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในการบริหารจัดการเงินวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้
กฎหมายคณะสงฆ์ได้รับการปรับปรุงตามยุคสมัย และสามารถบังคับใช้กับการบริหารจัดการเงินวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและโปร่งใส เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ส าหรับการวิจัยในครั้งถัดไป ควรเพิ่มเติมการวิจัยเชิงปริมาณมุ่งเน้นในส่วนของ
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ
ผู้จัดท าบัญชีวัดในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้จัดท าบัญชีวัดในด้านการบริหารจัดการบัญชีวัด โดยสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาตาม
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้จัดท าบัญชีวัด ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้จัดท าบัญชีวัดให้สามารถประสบผลส าเร็จในการ
บริหารจัดการบัญชีวัดและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสังคมได้ 
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บทคัดย่อ 
การขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาที่มุ่งสู่ความเจริญส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะน ้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและคุณภาพลดลง จึงต้องการเพิ่มความสามารถในการจัดการ
คุณภาพน ้าด้วยตนเอง งานวิจัยนี มุ่งศึกษาสภาพการใช้น ้าและปัญหาคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคมุ่ง
พัฒนาความสามารถคนในชุมชนให้จัดการคุณภาพน ้าสู่การพึ่งตนเองและค้นหาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการคุณภาพน ้าให้ยั่งยืนพื นที่วิจัยคือชุมชนโคกสะแบง ต้าบลท่าข้าม อ้าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้วใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน ผู้น้า
ชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวม 150 คน เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
ประเด็นค้าถามการวิเคราะห์ SWOT แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดวิเคราะห์น ้า MU Test Kid และ
แบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื อหา และ
การวิเคราะห์คุณภาพน ้าเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนโคกสะแบงจ้านวน119 ครัวเรือน มีการใช้น ้าจากประปาหมู่บ้านที่
มีน ้าดิบเพียงพอโดยมีสระเก็บน ้าขนาด 8 ไร่ ลึก 6 เมตร สูบน ้าด้วยไฟฟ้าส่งให้ครัวเรือนหน่วยละ 5 
บาท ครัวเรือนจ่ายค่าน ้า 50-400 บาทต่อเดือน น ้าดื่มส่วนใหญ่ใช้น ้าฝนที่เก็บไว้ในโอ่งใหญ่และซื อน ้า
ดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ นปัญหาคุณภาพน ้าดื่มที่เป็นน ้าฝนมีความเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.6) น ้าบรรจุขวด
ซื อดื่มมีสภาพเป็นกรดอ่อนถึงกลาง (pH 6.50-7.00) น ้าประปาที่เปิดจากก๊อกมีสภาพเป็นกลางถึงเป็น
ด่าง (pH 6.83-8.00) มีความกระด้างอ่อน ส่วนน ้าดิบในสระประปามีสภาพเป็นกลาง (pH 7.17) เป็น
น ้าอ่อนแต่ค่าการน้าไฟฟ้าสูงไม่เหมาะแก่การด้ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่มีเกลือแร่สูงเหมาะแก่การ
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เพาะปลูกผลรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน ้าประปา แต่ควรเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพเสมอจากการ
พัฒนาความสามารถคนในชุมชนให้จัดการคุณภาพน ้าโดยการอบรมตรวจวัดคุณภาพน ้าและวิธีป้องกัน
รักษาคุณภาพน ้าโดยการฝึกเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ผลคือเกิดคนที่มีความความสามารถสูงและมีจิตอาสา
ช่วยชุมชนในการท้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในชุมชนโดยใช้เรียกว่า “หมอน ้าชุมชน” 
จ้านวน 5 คน และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือตรวจวัดและแปลผลได้ แต่ต้องการเพิ่มทักษะและ
อยากให้มีเครื่องมือชุดตรวจวัดคุณภาพน ้าภาคสนามไว้ใช้ประจ้าหมู่บ้าน ผลการประเมินโดยรวมมี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาในระดับมากที่สุด โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อขยายผลจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบนี สู่ชุมชนอื่นและสร้าง
เครือข่ายหมอน ้าระดับต้าบลระดับจังหวัดถึงระดับชาติ ให้จัดหาเครื่องมือการตรวจวัดและจัดการ
คุณภาพน ้าประจ้าทุกชุมชน ควรเพิ่มทักษะทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อใช้จัดการคุณภาพน ้าดื่มน ้า
ใช้ให้พึ่งตนเองได้ จนถึงขั นสร้างวิสาหกิจผลิตน ้าดื่มที่ได้มาตรฐานจากชุมชนสู่สังคมในอนาคตสืบทอด
สู่ลูกหลานชุมชนต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ 
 น ้าอุปโภคบริโภคในชุมชน การตรวจวัดและการจัดการคุณภาพน ้า การพึ่งตนเอง 
 

ABSTRACT 
 Expansion and development of community are causes of environment 
problems, especially not sufficient and poor quality of water for consumption. The 
community have to enhance capacity and water quality management by themselves. 
Therefore, this research aims at studying status of water utilization and water quality 
for consumption. The target of this study is to develop capacity of people in the 
community to manage water quality for relying on themselves and to find out policy 
method for sustainable water management. The studied area is located at Koksabang 
Community, Thakam District, Amphoe Aranyaprathet, Srakaew Province. The research 
was conducted by cooperation workshop between researchers and local people. The 
participants were 150 people, consisting of household representatives, community 
leaders, local administrators, and concerned network partners. Methodology of the 
research consisted of questionnaire, questions, SWOT analysis, evaluation form, MU 
Test Kid for water quality analysis, and recorded forms. The analysis was conducted 
by percent, average, standard deviation, content evaluation, and water quality analysis 
compare with the water standard.  

The research found 119 households of Koksabang community relied on water 
supply of the community. The water supply was originated from water storage size 8 
Rai with 6 meters depth. The water supply was distributed to household by electrical 
pump. The water supply price was 5 baht per unit. Each household paid 50-400 baht 
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per month. Most drinking water was rain water kept in a big jar or bottle water. Acid 
rain was a problem in this area by the rain water was slightly acid (pH 5.6).While bottle 
water was slightly acid to neutral (pH 6.50-7.00). Water supply was neutral to alkali  
(pH 6.83-8.00) with slightly hard water. Raw water in water supply pond was neutral 
(pH 7.17) with soft water but high conductivity, so it is not suitable for living of 
organisms but it is suitable for cultivation; however, overall water quality was good for 
water supply but it should be tested to awareness and control the water quality. After 
water quality workshop training for 1 day to enhance capacity building of people in 
the community, local people had high ability and could help the community to 
monitor water quality, which was called “water consultants of the community” for 5 
people. Most workshop participants could use water monitoring tools and analyze the 
result. To enhance their skill, water quality monitoring tools should be available at the 
community. The evaluation results were the highest satisfy for development. The 
policy was proposed to local administration to include in development plan to expand 
from the demonstrated community to other communities to build network of water 
consultants of the community at district level, province level, and national level to 
provide monitoring tools and water quality management at all communities. Skill and 
innovation for drinking water quality management should be enhanced to rely on 
themselves and built enterprise to produce standard drinking water for the community 
and transfer to next generation. 

 
Keywords 

Municipal water for consumption, Monitoring and management of water 
quality, Self-Reliance 

 
ความส้าคัญของปัญหา 

น ้าเป็นปัจจัยจ้าเป็นในการอุปโภคและบริโภคในชุมชน และมีความส้าคัญต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนที่ต้องมีน ้าสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคและบริโภค แต่สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนไปมีผลให้ปริมาณและคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคในชุมชนลดลงด้วย โดยมีการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียและสารเคมีทางการเกษตรสูงในชุมชนใหญ่ แหล่งเลี ยงปศุสัตว์และแหล่ง
ระบายน ้าภาคเกษตรกรรม จึงควรเพิ่มความสามารถในการจัดการน ้าให้มีคุณภาพโดยคนชุมชน  
โดยตรวจสอบคุณภาพน ้าทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพน ้า
สะอาดและปลอดภัย โดยปราศจากเชื อที่ท้าให้เกิดโรคสารหรือแร่ธาตุที่ปะปนต้องไม่เกินมาตรฐานที่
ก้าหนด (Nummesri, 2012) โดยมุ่งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในการติดตามจัดการคุณภาพน ้าอุปโภค
บริโภคที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
กัมพูชาและเป็นพื นที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เขตต้าบลท่าข้าม 
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพื นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ โดยติดต่อกับชายแดนที่เป็นเขต
เจริญทางธุรกิจของกัมพูชาและเป็นทางผ่านสู่ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดการค้าใหญ่ระหว่างประเทศ
ของไทยกับกัมพูชา มีคลองพรมโหดกั นเขตแดนและมีจุดข้ามแดนมาแต่อดีตเป็นที่ตั งของต้าบลท่าข้าม 
ซึ่งมีชุมชนทั งหมด 11 หมู่บ้าน ประชาชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวย้อที่อพยพมาจากลาวเข้าสู่กัมพูชา
และเข้ามาตั งถิ่นฐานที่ต้าบลท่าข้ามเมื่อ 100 กว่าปีแล้ว จากการส้ารวจสภาพจริงและบริบทชุมชน
ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และการจัดเวทีสนทนากลุ่มทวนสอบปัญหาชุมชน ร่วมกัน
คัดเลือกปัญหาเร่งด่วนที่ควรพัฒนาร่วมกันออกแบบ วางแผนพัฒนา โดยกรรมการชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือน ภาคีเกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลท่าข้าม ได้พบประเด็นปัญหาที่ชุมชนต้าบลท่าข้าม ควรได้รับการพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ 1) แหล่ง
น ้า น ้าในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย  2) การส่งเสริมอาชีพ 
การเลี ยงสัตว์ การท้าปุ๋ยชีวภาพ การท้าปุ๋ยอัดเม็ด 3) การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อจัดท้าปุ๋ยและเปลี่ยน
ขยะเป็นรายได้ 4) การเป็นเจ้าของที่ดินท้ากิน และมีแหล่งเงินกู้เพื่ออาชีพ 5) การจัดอบรมในด้าน
อาชีพเสริม อาชีพที่ต้นทุนต่้ามีรายได้ดียั่งยืน 6) การพึ่งตนเอง 7) การดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูกป่า รักษา
ดินและน ้า (7 สิงหาคม 2560) ที่ประชุมจึงมีมติเลือกประเด็นการจัดการน ้าอุปโภคบริโภคอย่าง
ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายทั งนี เพราะคนในชุมชนไม่เคยทราบว่าน ้าอุปโภคบริโภคที่ชุมชนใช้อยู่
มีความสะอาดได้มาตรฐานหรือไม่ ทางราชการเคยมาเก็บน ้าไปตรวจแต่ไม่มีข้อมูลแจ้งแก่ชาวบ้าน 
ขณะที่จากการสังเกตชาวบ้านเห็นว่าน ้าในแหล่งน ้ามีความสกปรกมากขึ น รวมทั งมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในพื นที่และปะปนมากับน ้าในแม่น ้าพรหมโหดและสาขาที่เป็นพรมแดนไทยกับกัมพูชา 
และตั งอยู่ใกล้ตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นตลาดใหญ่จึงมีกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดน ้าเสียปนเปื้อนในแหล่งน ้าดิบ
เพิ่มขึ น ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดปลอดภัยของน ้าอุปโภคบริโภคที่มีผลต่อความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิต และการขาดข้อมูลขาดความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน ้า คนในชุมชนจึงอยากเพิ่มความสามารถ 
ในการจัดการชุมชนตนเองได้ เพื่อจะได้จัดการน ้าให้สะอาดปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนส่ง
ต่อให้ลูกหลานสืบไป ให้เป็นต้นแบบในการติดตามตรวจสอบและจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคด้วย
ตนเองจนอาจถึงขั นใช้ทุนทางทรัพยากรน ้าในแหล่งน ้าดิบที่มีอยู่อย่างเพียงพอ ใช้ในการผลิตเป็นน ้าด่ืม
สะอาดไดม้าตรฐานให้บริการแก่คนในชุมชนและชุมชนอื่นเพื่อการพึ่งตนเองได้ต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 จะด้าเนินการเพิ่มความสามารถคนในชุมชนให้จัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคให้สะอาด
ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือการพึ่งตนเองของชุมชนได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้น ้าและปัญหาคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคของชุมชน บ้านโคก
สะแบง ต้าบลท่าข้าม อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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2. เพื่อพัฒนาความสามารถคนในชุมชนในการจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคสู่การ
พึ่งตนเองของชุมชนบ้านโคกสะแบง อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

3. เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคสู่การพึ่งตนเองของ
ชุมชนให้ยั่งยืน 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research: 
PAR) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method) ด้าเนินการในพื นที่บ้านโคกสะแบงและองค์การ
บริหารส่วนต้าบลท่าข้าม อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านโคกสะแบง 
ผู้น้าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาคีในพื นที่และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้าม จ้านวน 150 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้ใช้ประชากรทั งหมดในการวิจัย รวม 150 คน แบ่งเป็น  
3 กลุ่ม ดังนี  

  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการส้ารวจสภาพการใช้น ้า และปัญหาคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค
ในชุมชน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. 2 คน หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและตัวแทน
ทหารหน่วยรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 4 คน ผู้น้าและกรรมการหมู่บ้าน 4 คน กรรมการ
น ้าประปาหมู่บ้าน 4 คน ตัวแทนครัวเรือน 119 คน รวม 133 คน 

  2.2 กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการพัฒนาคนในชุมชนให้จัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคสู่
การพึ่งตนเองที่สมัครใจเข้าร่วม ได้แก่ ผู้น้าและกรรมการหมู่บ้าน 4 คน คณะกรรมการน ้าประปา
หมู่บ้าน 4 คน และตัวแทนครัวเรือน จ้านวน 31 คน รวม 39 คน (กลุ่มเดียวกับบางส่วนของกลุ่มแรก) 

  2.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อค้นหาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการคุณภาพน ้า
ชุมชนสู่ความยั่งยืน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลและคณะกรรมการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลท่าข้ามจ้านวน 15 คน ผู้น้าและกรรมการหมู่บ้านโคกสะแบง 2 คนรวม 17 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

  3.1 แบบสอบถามสภาพการใช้น ้าและปัญหาคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค เป็นค้าถาม
ปลายเปิด ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 ท้าการเก็บข้อมูลโดยการส้ารวจ 

  3.2 เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน ้าชุดปฏิบัติการภาคสนามของมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือ MU Test Kid เพื่อใช้วัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) การน้าไฟฟ้า ความขุ่น ความกระด้าง       
ไนเตรท ฟอสเฟตและแบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

  3.3 ประเด็นค้าถามในการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนปฏิบัติการอบรม        
เชิงปฏิบัติการแบบบันทึกการประชุม และแบบบันทึกการปฏิบัติการอบรมตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้
เพื่อพัฒนาความสามารถในจัดการคุณภาพ ที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

  3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติการอบรมที่มีค่าความเชื่อมั่น     
เท่ากับ 0.81 

 3.5 ประเด็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อคืนข้อมูลและหาข้อเสนอเชิงนโยบายการ
จัดการคุณภาพน ้าสู่การพ่ึงตนเองของชุมชนให้ยั่งยืนที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี ดังนี  
 4.1 เก็บข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลพื นฐานแหล่งน ้าชุมชนและ

บริบทชุมชน 
  4.2 ส้ารวจสภาพการใช้น ้าอุปโภคบริโภคในชุมชน ได้แก่ แหล่งน ้าดิบและระบบ

ประปา การเก็บน ้าฝนเพื่อดื่มโดยการสังเกตและใช้แบบสอบถามและส้ารวจตรวจสอบคุณภาพน ้า         
ในแหล่งน ้าดิบ น ้าประปาจากก๊อก น ้าดื่มจากโอ่งหรือถังเก็บน ้าฝนและน ้าดื่มบรรจุขวดที่ครัวเรือน
นิยมซื อดื่ม โดยใช้เครื่องมือชุดตรวจวัดคุณภาพน ้าภาคสนาม MU Test Kid 

  4.3 จัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อคืนข้อมูลที่ส้ารวจได้แก่ชุมชนและวางแผน
ปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพน ้า และการออกแบบการจัดการเพิ่มคุณภาพ
น ้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและแหล่งน ้าของชุมชน โดยใช้ประเด็นการประชุม ใช้เทคนิค SWOT 
Analysis และแบบบันทึกการประชุม 

  4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการตรวจวัดคุณภาพคนในชุมชน 
โดยการสาธิตและการฝึกทดลองปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน ้าด้วยเครื่องมือชุดตรวจวัดคุณภาพน ้า
ภาคสนาม MU Test Kid และจดบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้รวมทั งฝึกอ่านค่าเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ประชุมสรุปและบันทึกผลการอบรมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติการอบรมด้วย
แบบประเมิน 

  4.5 จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมระดับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น้าชุมชน เพื่อคืนข้อมูล
และร่วมกันน้าผลจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบ มาใช้ออกแบบนโยบายการจัดการคุณภาพน ้าสู่การ
พึ่งตนเองของชุมชนให้ยั่งยืนเพ่ือน้าเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าอุปโภคและบริโภคตามมาตรฐานของ  MU Test Kid และใช้การวิเคราะห์ 
ในห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพการใช้น ้าและปัญหาคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคของชุมชน ผลการศึกษาปรากฏดังนี  
1.1 สภาพการใช้น ้าชุมชน เดิมครัวเรือนในชุมชนใช้น ้าจากคลองแฝกซึ่งเป็นสาขา

ของคลองพรมโหด ต่อมาท้าระบบประปาจากน ้าบาดาลแต่น ้าเป็นสนิม ในปี 2558 ได้ท้าระบบประปา
หมู่บ้านใหม่ โดยใช้น ้าจากสระน ้าหลังโรงเรียนนาด 8 ไร่ ลึก 6 เมตร ที่ขุดไว้ตั งแต่ปี 2516 มีถังปูน
เก็บน ้าขนาด 20,000 ลิตรตามาตรฐานของกรมโยธาจึงมีน ้าใช้เพียงพอ ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูบน ้า 
เดือนละ 4,000-7,000 บาท มีคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าประปา โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน 
และกรรมการอีก 5 คน เก็บค่าประปาจากครัวเรือนหน่วยละ 5 บาท ค่าใช้จ่ายค่าน ้าต่อครัวเรือนอยู่
ระหว่าง 50-400 บาท มากหรือน้อยขึ นอยู่กับจ้านวนคนและกิจกรรมของครอบครัวการด้าเนินงาน
ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าข้ามเคยสนับสนุนวัสดุเช่นคลอรีน ปูนขาว สารส้ม น ้าดื่มในครัวเรือน
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ส่วนใหญ่ใช้น ้าฝนที่เก็บกักไว้เองในโอ่งใหญ่หรือถังเก็บน ้าของครัวเรือน และซื อน ้าดื่มบรรจุขวดจาก
ภาคเอกชนนอกชุมชนดื่มมากขึ น 

 1.2 ปัญหาน ้าอุปโภคและบริโภค ฤดูฝนน ้าขุ่น อาจมีสารเจือปนจากการเกษตร  
น ้าดื่มที่เก็บจากน ้าฝนและน ้าขวดที่ซื อดื่มอาจไม่สะอาดไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าและขาดความรู้
เกี่ยวกับการตรวจวัดและดูแลคุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้มีครัวเรือนที่ดื่มน ้าฝนลดลง (ร้อยละ 22.28) ซื อน ้า
บรรจุขวดดื่มร่วมกับน ้าฝน (ร้อยละ 37.62) และซื อน ้าดื่มตลอดปีมากขึ น (ร้อยละ 40.20) โดยซื อน ้า
จากผู้ผลิตนอกชุมชนมาดื่มต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ นส่วนปัญหาด้านคุณภาพน ้า จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้า
อุปโภคบริโภคในชุมชน ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าดื่มจากน ้าขวดซื อดื่มที่ชุมชนนิยม 1 ตัวอย่าง 
น ้าฝน 5 ตัวอย่าง และน ้าใช้จากน ้าประปาจากก๊อก 2 ตัวอย่าง และน ้าผิวดินจากสระประปา  
2 ตัวอย่าง ปรากฏผล ดังนี  
 1.2.1 น ้าดื่ม บรรจุขวดและน ้าฝน มีสภาพเป็นกรดอ่อนถึงกลาง โดยมีค่า
ความเป็นกรดและด่าง มีค่า pH 6.50-7.00 แปรผันกับค่าความเป็นด่าง 28.67-40.67 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีค่าการน้าไฟฟ้า 47.10-91.09 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรและมีค่าความขุ่น 0.15-0.17 เอ็นทียู 
จึงเป็นน ้าดื่มที่ไม่มีความกระด้างจัดว่าเป็นน ้าอ่อน โดยธรรมชาติน ้าฝนมีความเป็นกรดเล็กน้อย  
มีค่าpH 5.6 แต่ชุมชนอาจได้รับอิทธิพลจากมลพิษทางอากาศที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณ
ใกล้เคียง จึงควรมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มทั ง 2 ประเภทอย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2 น ้าประปาที่เปิดจากก๊อกใช้ในหมู่บ้าน มีสภาพเป็นกลางถึงเป็นด่าง    
มีค่า pH 6.83-8.00 ความสามารถของน ้าท้าให้กรดเป็นกลางสูงโดยมีค่าความเป็นด่าง 165-218 
มิลลิกรัมต่อลิตรน ้ามีความกระด้างอ่อนโดยมีค่าความกระด้าง 40.67-73.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าการ
น้าไฟฟ้า 254.8-337.94 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีความขุ่น 0.21-0.23 เอ็นทียู มีฟอสเฟตมี 
0.30-0.43 มิลลิกรัมต่อลิตร มีไนเตรท0.05-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
น ้าประปา 
 1.2.3 น ้าในสระน ้าดิบ เป็นน ้าผิวดินในสระที่เป็นแหล่งน ้าดิบท้าน ้าประปา 
พบว่ามีสภาพเป็นกลางมีค่า pH 7.17 มีค่าความเป็นด่าง 211.33 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน ้าอ่อน  
มีความกระด้าง 74,33 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการน้าไฟฟ้า 340.05 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และ 
มีความขุ่น 0.46 เอ็นทียู มีฟอสเฟต 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบว่ามีไนเตรท ผลโดยรวมน ้าใน
สระน ้าดิบจึงอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมใช้ท้าน ้าประปาได้ โดยมีค่าการน้าไฟฟ้าสูงจึงไม่เหมาะแก่การ
ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่มีเกลือแร่มากซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1) จึงควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าถี่ขึ นและตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกฤดูกาล 
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์คุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค บ้านโคกสะแบง 
 

ตัวอย่างน ้า ค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดคุณภาพน ้า(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) n=3 
ความเป็น

กรด 
และด่าง 
(pH) 

ความเป็น
ด่าง 

(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

ความ
กระด้าง 

(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

การน้าไฟฟ้า  
(ไมโคร
ซีเมนต์/

เซนติเมตร) 

ความขุ่น  
(เอ็นทียู) 

ฟอสเฟต  
(มิลลิกรัม/

ลิตร) 

ไนเตรท 
(มิลลิกรัม/

ลิตร) 

น ้าดื่ม 
(เฮง เฮง) 

6.50 
(0.00) 

28.67 
(2.31) 

0.00 
47.10 
(0.05) 

0.17 
(0.03) 

0.04 
(0.01) 

0.00 

น ้าดื่ม (น ้าฝน)  
เด่นใจ วงษ์
190 ม.4 

6.83 
(0.29) 

30.67 
(1.56) 0.00 

56.12 
(0.09) 

0.16 
(0.01) 

0.30 
(0.00) 

2.50 
(0.00) 

น ้าดื่ม (น ้าฝน)  
สังวาล เกต
จ้ารูญ ม.4 

6.50 
(0.00) 

48.67 
(1.16) 0.00 

91.09 
(0.22) 

0.15 
(0.01) 

0.23 
(0.06) 

2.50 
(0.00) 

น ้าดื่ม (น ้าฝน)  
ณรงศักดิ์
สุวรรณพัฒน์
32/2 ม.4 

7.00 
(0.00) 

41.33 
(2.31) 

0.00 

62.17 
(0.11) 

0.19 
(0.03) 

0.33 
(0.06) 

2.50 
(0.00) 

น ้าดื่ม (น ้าฝน)  
วัน งามส้าโรง 
223 ม.4 

6.83 
(0.29) 

40.67 
(1.15) 0.00 

58.57 
(0.04) 

0.17 
(0.06) 

0.37 
(0.06) 

2.50 
(0.00) 

น ้าฝน 
อุทิศ พรสิงห์ 
130 ม.4 

7.00 
(0.00) 

38.67 
(1.16) 0.00 

57.95 
(0.13) 

0.15 
(0.02) 

0.33 
(0.06) 

2.50 
(0.00) 

น ้าประปา 
ม.4 โคก
สะแบง 

6.83 
(0.29) 

218.00 
(2.00) 

69.00 
(1.00) 

337.94 
(0.32) 

0.21 
(0.05) 

0.30 
(0.10) 

0.50 
(0.00) 

น ้าประปา 
ม.4 โคก
สะแบง 

8.00 
(0.00) 

165.00 
(1.00) 

40.67 
(1.15) 

254.80 
(0.25) 

0.29 
(0.08) 

0.33 
(0.06) 

0.50 
(0.00) 

น ้าประปา  
(น ้าดิบ) 
ม.4 โคก
สะแบง 

7.50 
(0.00) 

216.67 
(3.06) 

73.00 
(1.00) 

335.38 
(0.06) 

0.23 
(0.08) 

0.43 
(0.06) 

0.050 
(0.00) 

สระน ้าดิบ  
ม.4 โคก
สะแบง 

7.17 
(0.29) 

211.33 
(2.31) 

74.33 
(0.58) 

340.05 
(0.38) 

0.46 
(0.06) 

0.33 
(0.06) 0.00 
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2. การพัฒนาความสามารถคนในชุมชนในการจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคสู่การ
พึ่งตนเองของชุมชน ได้ด้าเนินการและปรากฏผลดังนี  

2.1 การด้าเนินการวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถของคน 
ในชุมชน ได้จัดการประชุมคืนข้อมูลผลการส้ารวจและการวิเคราะห์คุณภาพน ้าให้ชุมชน เมื่อทราบผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้ในชุมชนว่ายังอยู่ในระดับมาตรฐาน แต่การเปลี่ยนแปลง  
ในชุมชนโดยรอบและปัจจัยแวดล้อมจาการท้าเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีและการขยายตัวของความ
เจริญจากชุมชนของประเทศเพื่อนบ้านจนปล่อยน ้าทิ งเข้ามาในระบบแม่น ้ามากขึ นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมที่จะตามมาจากโครงการพัฒนาพื นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ก็ท้าให้คนในชุมชนเห็นว่ายังจ้าเป็นที่ต้องติดตามตรวจสอบและจัดการรักษาคุณภาพน ้าอุปโภค
บริโภคเพื่อความปลอดภัยของชุมชนทั งปัจจุบันและอนาคตเพื่อลูกหลานอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงมี
ความต้องการเรียนรู้เพิ่มความสามารถในการจัดติดตามตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน ้าโดยคนใน
ชุมชนเอง เพื่อจะได้ตามอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพราะแต่ละช่วงฤดูสภาพน ้าตามธรรมชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยได้ตกลงท้าแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกการใช้เครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพน ้าและฝึกการแปลผลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภค ขั นแรกต้องการอบรม 1 
วัน โดยขอให้นักวิชาการมาให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการภาคสนามให้ โดยให้มีอาสาสมัครเข้า
ร่วมอบรมจากตัวแทนครัวเรือน รวมทั งคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการบริหารจัดการ
น ้าประปาหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมจ้านวน 39 คน ขั นต่อไปจึงจะจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน ้าประจ้า
หมู่บ้านเพ่ือให้สามารถใช้ได้เองตลอดปี และต้องการเรียนรู้เพ่ิมความช้านาญมากขึ นรวมทั งขยายสู่การ
อบรมแก่นักเรียนและเยาวชน โดยให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพี่เลี ยงทางวิชาการและนวัตกรรม และให้องค์การบริหารส่วนต้าบล
สนับสนุนงบประมาณและจัดเข้าไว้ในแผนพัฒนา รวมทั งการสนับสนุนจากภาคีหรือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อใช่ทุนทางทรัพยากรน ้าที่มีอยู่อย่างเพียงพอในสระเก็บน ้าชุมชนขนาด 8 ไร่เพื่อท้า
น ้าประปา และปรับปรุงการเก็บกักน ้าฝนไว้ดื่มอย่างถูกสุขอนามัยมากขึ นเพื่อลดการซื อน ้าดื่มจาก
ภายนอกชุมชนซึ่งไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ และแผนระยะยาวคือการผลิตน ้าดื่มจากชุมชนที่ได้
มาตรฐานดื่มเองจากแหล่งน ้าดิบหรือน ้าฝนที่เก็บกักได้อย่างมีมาตรฐาน โดยบริหารในรูปวิสาหกิจ
ชุมชน เมื่อผลิตได้เพียงพอภายในชุมชนแล้วยังสามารถผลิตเผื่อแผ่แก่สังคมภายนอกเพื่อน้ารายได้เข้า
สู่ชุมชนได้ด้วย  

2.2 การด้าเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ด้าเนินการดังนี  
ขั นแรก ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของคน 

ในชุมชนให้ตรวจวัดคุณภาพน ้าโดยฝึกการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าด้วยเครื่องมือชุดสนามอย่างง่าย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นชุด MU Test Kid  ใช้ทดสอบความเป็นกรดและด่าง ชุดทดสอบความ
กระด้าง เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้า เครื่องวัดความขุ่นของน ้า ชุดทดสอบฟอสเฟต ชุดทดสอบไนเตรท 
ใช้เวลา 1 วัน โดยเชิญวิทยากร คือ ดร.ณัฐสิมา โทขันท์ อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเป็นวิทยากร มีผู้อาสาสมัครเข้าร่วม
อบรม 39 คน  โดยมีก้าหนดการคือ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความส้าคัญและรายการที่ต้อง
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ตรวจวัด เกณฑ์ประเมินมาตรฐานของคุณภาพน ้า เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด ใช้เวลา45 นาที 
วิทยากรสาธิต ใช้เวลา 45 นาที ลงมือปฏิบัติใชเ้วลา4 ชั่วโมง  

ขั นที่ 2 ประชุมสรุปทบทวนและคัดบุคคลผู้มีความสามารถที่จะพัฒนาให้
ความช้านาญและอาสาสมัครที่จะดูแลติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าในชุมชนโดยท้างานประสานร่วมกับ
คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าประปาหมู่บ้านต่อไป ผู้เข้าอบรมได้ลงมติ
สรุปและเรียกบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัติว่า “หมอน ้าชุมชมหรือหมอน ้าชุมชนอาสา” ได้ผลที่เป็น
รูปธรรมคือเกิดทีมหมอน ้าชุมชมหรือทีมหมอน ้าชุมชนอาสาประจ้าหมู่บ้านจ้านวน 5 คน ได้แก่ นาง
พชรพรรณ เพิ่มสมบูรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) นายบุญ เงินเก่า นางฐานิดา วรรณะ นายอธิวัฒน์ วงษ์ และนาย
วิรัตน์ ใจธรรม ที่จะท้าหน้าที่ติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าและและร่วมกันจัดการคุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้ให้
ได้มาตรฐาน ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารน ้ าประปาหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านต่อไป โดยทีมวิจัยและนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯท้าหน้าที่เป็นพี่เลี ยงเสริมความรู้และทักษะให้แก่หมอน ้า
อย่างต่อเนื่องต่อไป และจากนั นได้ประชุมใช้เวลา1 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันค้นหาข้อเสนอเชิงนโยบายว่า
ควรมีการขยายผลงานที่ริเริ่มนี  สู่การน้าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาระดับต้าบลเพื่อช่วยกันดูแลรักษา
คุณภาพน ้าในทุกหมู่บ้านในระดับต้าบล หรือขยายสู่ต้าบลอื่นๆและในระดับจังหวัดต่อไป 
 2.3 การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของ
คนในชุมชนในการติดตามและจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านโคก
สะแบงให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นต่อไป พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการด้าเนิน 
การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) 
โดยพอใจในด้านการได้ฝึกปฏิบัติจริงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.50)  

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคสู่การพึ่งตนเองของชุมชนให้
ยั่งยืน จากผลการประชุมสรุปร่วมกัน ได้ข้อเสนอแนวทางการขยายผลการเพิ่มความสามารถจัดการ
คุณภาพน ้าสู่ระดับต้าบล โดยผู้วิจัยได้น้าเสนอแนวทางการก้าหนดนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลท่าข้าม เป็นแผนการพัฒนา จ้านวน 3 แผน ได้แก่ 1) แผนการเพิ่มความรู้และขยาย
ผลการสร้างหมอน ้าเพื่อให้ท้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคในทุกชุมชนของต้าบล
ท่าข้าม โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื อเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน ้าภาคสนามที่เหมาะสมต่อการใช้
จัดการติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าโดยหมอน ้าชุมชน 2) แผนการพัฒนาวิธีการจัดการคุณภาพการ
จัดเก็บรักษาน ้าดื่มจากน ้าฝนและใช้น ้าฝนเป็นน ้าดื่มได้อย่างมีคุณภาพ 3) แผนพัฒนาระยะยาวโดยใช้
ทุนทางทรัพยากรน ้าที่มีอยู่ในชุมชนจัดการผลิตน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้คุณภาพมาตรฐานจนสามารถ
พึ่งตนเองได้และเผื่อแผ่แก่ชุมชนภายนอกและชุมชนเมือง โดยใช้การบริหารงานในรูปวิสาหกิจชุมชน 
ทั งช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื อน ้าดื่มและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ด้วยการจัดการตนเองของชุมชนสู่การ
พึ่งตนเองของท้องถิ่น โดยมุ่งเป้าหมาย ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสโลแกน “คุณภาพน ้าคือคุณภาพ
ชีวิตของทุกคนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานสืบต่อไป” 
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อภิปรายผล 
สภาพการใช้น ้าในชุมชนโคกสะแบงได้ใช้น ้าอุปโภคจากน ้าประปาหมู่บ้านที่ผลิตจากน ้าดิบ

ในสระประปาที่ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าประปาหมู่บ้าน น ้าดื่ม
หรือน ้าบริโภคเดิมใช้น ้าฝนที่เก็บกักไว้เองในโอ่งใหญ่หรือถังเก็บน ้าของครัวเรือน ภายหลังมีการซื อน ้า
ดื่มบรรจุขวดจากภาคเอกชนนอกชุมชนดื่มมากขึ นข้อดีคือมีแหล่งน ้าดิบผลิตประปาเพียงพอปัญหาที่
พบน ้าในฤดูฝนมีความขุ่นและอาจมีสารปนเปื้อน ส่วนน ้าดื่มทั งน ้าฝนและน ้าบรรจุขวดที่ซื อดื่มก็ไม่เคย
ทราบว่ามีคุณภาพหรือไม่และไม่สามารถการตรวจวัดคุณภาพน ้าดื่มด้วยตนเองได้และมีค่าใช้จ่ายซื อ
น ้าดื่มเพิ่มขึ นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hongtong (2013) ที่พบว่า การจัดการเครือข่ายความ
มั่นคงของทรัพยากรน ้ามีปัญหาคือผู้น้าและสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมน้อยลง ทางแก้คือสมาชิกต้อง
ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องมีกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ ควรเชื่อมโยงกับแหล่งทุน
ในชุมชนอื่นๆและควรมีหลักสูตรท้องถิ่นพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่าทรัพยากรน ้า และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้
มากขึ นและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Onwan (2013) ที่พบว่า ชุมชนต้องการน ้าประปาที่สามารถ
ดื่มได้ในระดับมากที่สุด และควรมีแนวทางจัดการน ้าอุปโภคบริโภคในชุมชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุนการจัดหาแหล่งน ้าเพิ่มเติม จัดอบรมแนะน้าการจัดการน ้าให้สะอาดถูกสุขอนามัย จัดตั ง
คณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการน ้าอุปโภคบริโภคของชุมชน รวมทั งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Noiruan, Inta, Kawiworalak & Poollapalin (2016) ที่พบว่า รูปแบบการจัดการน ้าเพื่ออุโภค
บริโภคที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบด้วย ขั นที่ 1 การเพิ่มความตระหนักและความรู้ให้กับชุมชน  
ขั นที่ 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในชุมชนจากแหล่งน ้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน ขั นที่ 3  
การท้าแผนที่และส้ารวจแหล่งทรัพยากรน ้าร่วมกัน ขั นที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าแบบต่าง ๆ และขั นที่ 5 การท้าแผนชุมชนในการปรับปรุงระบบน ้าส้าหรับอุปโภค
บริโภค และสอดคล้องกับข้อแสนอการจัดท้าแผนจัดการน ้าระดับชุมชนของ Koontanakulvong 
(2015) ที่มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาหรือจัดท้าแผนได้ครอบคลุมและสามารถใช้ปะโยชน์ 
หรือสามารถพัฒนาเป็นโครงการร่วมกันระหว่างต้าบลที่เกี่ยวเนื่องกันก็จะเกิดความยั่งยืนมากขึ นใน
ด้านการบริหารจัดการ 

ผลการปฏิบัติการเพิ่มความสามารถการจัดการคุณภาพน ้าสู่การพึ่งตนเองของชุมชนโคก
สะแบงพบว่า ด้านความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความสามารถตรวจวัดคุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้
แบบพึ่งตนเองโดยใช้ชุดวิเคราะห์น ้าส้าเร็จอย่างงายได้ รู้หลักการพื นฐานและเทคนิคการป้องกันแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน ้าดื่มน ้าใช้ และในการจัดการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Onwan (2013) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข แล้วลงมือปฏิบัติเป็นการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Department of Health (2013) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการน ้า
เสียของเทศบาลเมืองแกลง ประกอบด้วย มีผู้น้าชุมชนที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมตั งแต่การรับรู้ปัญหา 
ร่วมตัดสินใจและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการคุณภาพน ้า 

ด้านการจัดการ ชุมชนโคกสะแบงสามารถก้าหนดรูปแบบการจัดการน ้าแบบพึ่งตนเอง 
สามารถร่วมกันวางแผนพัฒนาความสามารถการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าด้วยตนเอง จัดระบบ
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ป้องกันความปลอดภัยของน ้าประปาและน ้าดื่ม สามารถก้าหนดบทบาทหน้าที่เพื่อท้างานร่วมกันของ 
“ทีมหมอน ้า” ประจ้าชุมชนกับคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการน ้าประปาหมู่บ้านซึ่ง
สอดคล้องกับข้อสรุปของ Karnjiradet, Rattanasermpong & Suksamran (2018) ที่กล่าวว่า  
การจัดการน ้าชุมชนนับว่าเป็นกระบวนการส้าคัญที่ต้องการบริหารจัดการทั งด้านปริมาณและคุณภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน ้าชุมชนให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื นที่โดยค้านึงถึงความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
อย่างรอบด้าน เงื่อนไขส้าคัญ คือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหาอย่างแท้จริงสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท้างานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิดช่วยกันหารูปแบบและ
วิธีด้าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติจึงจะบังเกิดผลเชิงรูปธรรมและไม่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้งในสังคม 

ด้านการพัฒนา ชุมชนโคกสะแบงได้พัฒนาความสามารถบุคคลในการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
ได้ “ทีมหมอน ้าอาสา” ท้าหน้าที่ติตามเฝ้าระวังคุณภาพน ้าชุมชนอย่างน้อย 5 คนมีฐานข้อมูลการใช้
น ้าในชุมชนและมีข้อเสนอเชิงนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายผลสู่การส่งเสริมการ
จัดการคุณภาพน ้าในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองระดับต้าบล ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Satsanavisut, Sripoona & Amonsanguansin (2016) ที่พบว่า เยาวชนที่ ได้รับการถ่ายทอด
นวัตกรรมชุมชนในการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสมกับภูมินิเวศสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้จริงและได้มี
การประชุมติดตามผลท้ากิจกรรมพัฒนาต่อยอดการจัดการคุณภาพน ้าเสียด้วยการเพิ่มชั นกรองด้วย
กาบมะพร้าว มีการจัดตั งกลุ่มเยาวชนแกนน้าเพื่อขยายผลการใช้นวัตกรรมชุมชนในการจัดการ
คุณภาพน ้ าและร่วมกันตรวจวัดคุณภาพน ้ าอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ Karnjiradet, 
Rattanasermpong & Suksamran (2018) ที่สรุปไว้ว่า “การจัดการน ้าชุมชน” ต้องยึดเอา “คน” 
เป็นศูนย์กลางในการท้างานโดยเริ่มจากการท้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานร่วมกัน
ผ่านการเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจบริบทและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับพื นที่รวมถึงต้อง
เชื่อมโยงกับข้อมูลปริมาณและคุณภาพน ้าความต้องการการใช้น ้าของชุมชนในทุกกลุ่มเป้าหมายน้ามา
วิเคราะห์และก้าหนดเป็นแผนการจัดการน ้าของชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นในแต่ละช่วงจังหวะเวลาแต่การที่จะท้าให้คนในพื นที่เกิดความเข้าใจและมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการน ้าโดยชุมชนนั น 

 
ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าไปใช ้

1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ควรก้าหนดนโยบายและสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถคนในชุมชนให้สามารถติดตามตรวจสอบและจัดการคุณภาพน ้าอุปโภคบริโภคซึ่ง
เป็นปัจจัยพื นฐานที่จ้าเป็นของคนในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ชุมชนพึ่งตนเองได้บนฐาน
ทรัพยากรน ้าในชุมชน โดยใช้ต้นแบบการสร้างหมอน ้าจากการวิจัยของชุมชนโคกสะแบงไปปรับใช ้

1.2 หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพควรก้าหนดนโยบายสนับสนุนชุมชน ให้
จัดการตนเองในการผลิตน ้าดื่มบริโภคเพื่อการพึ่งตนเอง โดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายจากการซื อน ้าดื่มจาก
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ภาคเอกชน โดยให้ชุมชนจัดการตนเองด้วยระบบวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่มีทุนทางทรัพยากร
น ้าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มรายได้ และช่วยเหลือชุมชนอื่นและชุมชนเมืองที่ขาดแคลนน ้าดื่มที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

1.3 สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายและแผนงานสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องและให้
นักวิชาการควรเป็นพี่เลี ยงให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในการติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าและการจัดการ
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าดิบเพ่ือให้มีน ้าดื่มน ้าใช้ที่สะอาด ปลอดภัยประหยัดและยั่งยืน 
       2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป   

2.1 ควรวิจัยและพัฒนาสร้างเครือข่ายทีมหมอน ้าชุมชนระดับลุ่มน ้า ระดับต้าบล 
ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติ 

2.2 ควรวิจัยพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
ต้าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าและจัดการน ้าอุปโภคบริโภค
ที่ครบวงจรเพื่อพึ่งตนเองระดับชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ฐานทรัพยากรน ้าในชุมชนและยกระดับสู่วิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตน ้าด่ืมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานช่วยเหลือชุมชนเมืองและชุมชนอ่ืนที่ขาดแคลนน ้าด่ืม 

2.3 ควรวิจัยพัฒนาเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษ์และจัดการคุณภาพน ้าหรือเยาวชน
หมอน ้าให้เรียนรู้การจัดการตนเองของชุมชนด้านคุณภาพน ้าสู่ความยั่งยืน 

2.4 ควรวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพน ้าชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเองโดยพัฒนาทั งหลักสูตรและกิจกรรมทั งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ประยุกต์ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 2) ส ารวจความพร้อมและอุปสรรคในการใช้
เครื่องมือสื่อสารในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวบรวมความคิดเห็น จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 115 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
เป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบส ารวจ และสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารของผู้เรียนส่วนใหญ่ คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อท า

กิจกรรมในชั้นเรียนและเข้าถึงระบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนส่งงานสะท้อนการเรียนรู้ ผ่านระบบการ
จัดการเรียนรู้มากที่สุด และส่งข้อความหรือค าถามไปยังผู้สอนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้น้อยที่สุด 

2. อุปสรรคส าคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้
ที่อยู่ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นใช้งานยาก ค่อนข้างซับซ้อน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่
ทั่วถึง จึงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
ค าส าคญั 
 เครื่องมือสื่อสารไร้สาย อุดมศึกษา วิชาศึกษาทั่วไป 
 

ABSTRACT 
 Aims of this study were 1) to study behavior of using mobile devices that were 
applied in learning activities for undergraduate students, and 2) to survey readiness 
and barriers of applying mobile devices for supporting learning activities of undergraduate 
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students. Data was collected from 115 undergraduate students who registered in 
general education course. Samples were come from accidental sampling. The research 
tool was a questionnaire. The statistics that were used in this research were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  
 The result showed that: 

1. Behavior of most learners have used smart phone for doing learning activities 
in class and access learning management system (LMS). Sending the reflection homework 
through learning management system was the highest; whereas, the lowest rate was 
sending questions or messages to instructors through learning management system. 

2. The key barriers of using technology in learning were complicated system 
of LMS mobile applications and internet network; in consequence, learners could not 
use their mobile devices for doing some learning activities. 

 
Keywords 
 Mobile Device, Higher Education, General Education 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 รูปแบบการเรียนในห้องเรียนระดับอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 10 ปีที่
แล้วอย่างเห็นได้ชัด ผู้สอนแต่ละคนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยประยุกต์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือและกระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานที่ทุกห้องเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ 
เอกชน หรือราชภัฏต้องมี คือ เครื่องฉายภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร์ (Computer) เพื่อฉาย
งานน าเสนอ (Presentation) ประกอบการอธิบายในชั้นเรียน ไม่เพียงแต่เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้
เท่านั้นที่น ามาใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แต่ผู้สอนยังสามารถประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ในห้องเรียนเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่านั่งฟังบรรยายได้
เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ผู้สอนสามารถประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ได้ อาจเป็นสิ่งที่ผู้สอน
และผู้เรียนเกือบทุกคนมีติดตัวอยู่ นั่นคือ เครื่องมือสื่อสารไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ (Smart 
phone) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารที่มี
อยู่กับตัว (Bring Your Own Device: BYOD) จึงเป็นการเอื้อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น (Al-Emran, Elsherif, & Shaalan, 2016; Kong & Song, 2015; McQuiggan, Kosturko, 
McQuiggan, & Sabourin, 2015) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในภาพรวมส่งผลให้เครื่องมือสื่อสารมีบทบาท 
ต่อพฤติกรรมและสมรรถนะของคนในสังคมมากขึ้น (Attard, Mountain, & Romano, 2016) 
สะท้อนผ่านการเป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มี
โทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกคน และบางคนมีทั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารนอกชั้นเรียนเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่านักเรียนนักศึกษาใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้
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ระหว่างเรียนด้วย จนผู้สอนบางคนมองว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เนื่องจากผู้เรียนขาดความสนใจเรื่องที่ผู้สอนอธิบายในชั้นเรียน (Chamnian & Chamnian, 2018; 
Viphatphumiprathes, 2016) จากปัญหาการใช้เครื่องมือสื่อสารในชั้นเรียนดังกล่าว มีนักวิชาการ
หลายท่านเสนอแนะให้ปรับรูปแบบและกลยุทธ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้มีหลากหลายนอกจากการ
บรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งการน าเครื่องมือสื่อสารมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนรู้ (Viphatphumiprathes, 2016) 

ดังนั้นการใช้ เครื่องมือที่ทุกคนมีอยู่  (BYOD) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่ ง เสริ ม
ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล (Personalized) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้สอนในยุค
ดิจิทัล ด้วยคุณสมบัติของเครื่องมือสื่อสารที่เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล ( McQuiggan, Kosturko, 
McQuiggan, & Sabourin, 2015) ที่สามารถสนับสนุนความต้องการที่แตกต่างกันออกไปได้ ทั้งการ
สืบค้นข้อมูล การสะท้อนความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน 
การใช้เครื่องมือสื่อสารช่วยในการเรียนรู้รายบุคคลนี้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนต่อยอดและหาคุณค่าของสิ่งที่
เรียนรู้มากขึ้น ( Al-Emran, Elsherif, & Shaalan, 2016; Domingo & Garganté, 2016; Kong & 
Song, 2015) 

ถึงแม้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายด้าน ทั้งการบริหารจัดการรายวิชา ข้อจ ากัดของผู้สอน จ านวน
ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน และจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้บาง
รายวิชาไม่สามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อยได้ ในขณะที่เนื้อหาในบางรายวิชา จ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านประสบการณ์และการปฏิบัติ ไม่สามารถท าความเข้าใจผ่านการฟังบรรยาย 
(Lecture) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนประกอบการบรรยายจึงมี
ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าการเรียนเรื่องนั้น ๆ และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้  

เนื่องจากผลการเรียนรู้จากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่าง
ลึกซึ้ง โดยเฉพาะการท าความเข้าใจที่มาที่ไปของหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีได้ รวมทั้งผู้เรียนเอง
อาจไม่เห็นตัวอย่างและผลกระทบหลังจากน าความรู้หรือแนวคิดเรื่องนั้นไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง 
ดังนั้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นมา 
เหตุผล และข้อสังเกตในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง (Kolb & Kolb, 2009) การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงนั้น ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ โดยใช้สถานการณ์จ าลอง การถามตอบ การ
ค้นหาข้อมูลจากการลงมือปฏิบัติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้การเรียนรู้มี
ความหมาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าของเนื้อหาที่เรียน เห็นการน าไปใช้ในชีวิตจริงอย่ างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเอง (Gan & Balakrishnan, 2017) การท า
แบบฝึกหัด หรือการเขียนสะท้อนความรู้ความคิดเห็น (Reynolds & Vince, 2007) เป็นอีก
กระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความคิด และสร้างประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การท าความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง 
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การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเป็นนามธรรม เช่น คุณธรรม จริยธรรม 
ความยั่งยืน เป็นต้น เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการให้นิยามและใช้เทคนิคบรรยายในชั้นเรียนเป็นหลัก 
ดังนั้นการยกตัวอย่างหรือการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ทดลองท าหรือมีประสบการณ์ใน
เหตุการณ์นั้น ๆ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและน าความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
(Arachchilage, Love, & Beznosov, 2016) ตัวอย่างเช่น วิชาที่จ าเป็นต้องอธิบายความหมายของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่อธิบายด้วยข้อความหรือภาพอย่างเดียว อาจท าให้ผู้เรียนไม่
เข้าใจแก่นสารของเรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลอง ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์และเล็งเห็นผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร และเพิ่มเติมด้วยค าถามที่ชวนให้ผู้เรียน
คิดถึงผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคม สามารถท าให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบและวางแผน
เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได ้

การสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนผ่านสถานการณ์จ าลอง โดยน าเอาโลกจริงมาไว้ใน
ห้องเรียน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual context) ซึ่งสามารถสร้างเป็นบทเรียนที่
จ าลองสถานการณ์ในบริบทออนไลน์และออฟไลน์ได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ผู้ เรียนทุก
คนใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเครื่องมือสื่อสารไร้สาย (Mobile Phone) และโปรแกรมส าเร็จรูป 
(Applications) (Attard, Mountain, & Romano, 2016; Domingo & Garganté, 2016) อย่างไรก็
ดีการประยุกต์เครื่องมือสื่อสารไร้สายมาใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา อาจมียังอุปสรรคบางประการ 
อาทิ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาจัดให้ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเอง ความ
พร้อมของผู้เรียนและผู้สอนด้านเครื่องมือและความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมที่น ามาใช้จัด
กิจกรรม ดังนั้นการพิจารณาความพร้อมต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือ
และโปรแกรมต่าง ๆ หรือทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื่องมือสื่อสารในชั้นเรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการเรียนรู้ (Cheon, Lee, Crooks, & Song, 
2012; Shorfuzzaman & Alhussein, 2016) 

นอกจากนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ 
ผู้สอนจ าเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท
แวดล้อม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและหลากหลาย และการประเมินติดตามผล
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ต่อไป ดังนั้น
การศึกษาเพื่อท าความเข้าใจผู้เรียนทั้งด้านทัศนคติ พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี ความพร้อม และ
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนรู้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้อย่างไร  
2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความพร้อมและมีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อส ารวจความพร้อมและอุปสรรคในการใช้เครื่องมือสื่อสารในกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร
และความคิดเห็นต่อการใช้เครื่องมือสื่อสารในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ (International) และ

หลักสูตรพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาทั่วไป (General Education) ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 
1230 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาชีวิตกับความยั่งยืน จ านวน 615 โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 115 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส ารวจพฤติกรรม ความพร้อม และอุปสรรคในการใช้

เครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายในการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ เครื่ องมือสื่ อสารและระบบการจัดการเรียนรู้  (Learning 
Management System) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) การใช้เครื่องมือสื่อสารท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ 3) การใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความสอดคล้องเนื้อหาข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 1.00  

การจัดเก็บข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการส ารวจผู้เรียนที่ศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังจาก

สิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบส ารวจออนไลน์ที่จัดท าขึ้น โดยเสนอแบบส ารวจให้ผู้สอนในรายวิชาพิจารณาความเหมาะสม
และขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในวันและเวลาที่สะดวก 

2. ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในวันและเวลาที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ โดยชี้แจงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบส ารวจออนไลน์และเปิดให้ท าแบบส ารวจท้ายคาบสุดท้ายของการเรียน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยหา

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ย (x̅) และ
ความสัมพันธ์ (Correlation) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดความ ตีความ และแปลความ ใน
ส่วนความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่ผู้เรียนสะท้อนผ่านแบบส ารวจ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจและการสัมภาษณ์แล้วนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 

ดังนี ้
ปัจจุบันผู้ เรียนที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย แต่อย่างไรก็ดีการน าเครื่องมือสื่อสารไร้สายมาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเรียนรู้จ าเป็นต้องพิจารณาทั้งเรื่องความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ ทัศนคติ 
ความคุ้นเคย มุมมองในการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนั้นหากผู้เรียนยังไม่พร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ 
(Hardware) โปรแกรมที่จะใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ (Software) เครือข่าย (Network) ความรู้
พื้นฐาน (Knowledge) ผู้สอนควรวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ใด ๆ  

อย่างไรก็ดีจากการส ารวจข้อมูลด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาทั่วไป 
(General Education) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และโปรแกรมที่จะใช้
ประกอบการเรียนรู้ 

 

 
 
ภาพที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในชั้นเรียน (ร้อยละ) 
 

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน 
(ร้อยละ 98.2) หากผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัลในการค้นหาข้อมูลหรือส่งงานทาง
ออนไลน์ ผู้เรียนร้อยละ 98.2 จะใช้โทรศัพท์มือถอืของตนเองสืบค้นข้อมูล เพื่อท ากิจกรรมในห้องเรียน 
ในขณะที่มีผู้เรียนจ านวนหนึ่ง (ร้อยละ 9.6) ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) เข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ 
ซึ่งมีผู้เรียนบางส่วนเท่านั้น (ร้อยละ 8.8) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขนาดเล็ก (Tablet PC) ค้นหา
ข้อมูลหรือส่งงานออนไลน ์

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ในปัจจุบันผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยอาศัยระบบการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ช่วยในการบริหารจัดการรายวิชาของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมเอกสารประกอบการเรียน งานน าเสนอที่ใช้สอนในชั้นเรียน 
(Presentation) การส่งงาน (Assignment) การถาม – ตอบ (Q&A) และเครื่องมือช่วยเหลืออื่น ๆ ซึ่ง
อาจแตกต่างกันในแต่ละระบบ ซึ่งในบริบทการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้ Social 
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Learning Platform ของ Schoology เป็นระบบจัดการเรียนรู้ โดยสามารถเข้าถึงระบบได้จากทั้ง 
Web Applications และ mobile applications 

 

 
 
ภาพที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าระบบจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ) 
 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ศึกษานี้ ด าเนินการทั้งในห้องเรียนและให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมบางส่วนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) นอกห้องเรียน ได้แก่ การสะท้อนการเรียนรู้ การ
อภิปรายร่วมกันในประเด็นที่ผู้สอนก าหนด การอ่านทบทวนความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน 
เป็นต้น พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าถึงระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 78.95) 
อย่างไรก็ดีระบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ mobile applications ยังมีข้อจ ากัดบางอย่าง ผู้เรียน
บางส่วนจึงเข้าถึง LMS ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (ร้อยละ 27.19) และ คอมพิวเตอร์ทั่วไป (ร้อยละ 
21.93) ทั้งนี้การเข้าถึงระบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเข้าถึงตัวระบบในสถานที่ใด ผู้เรียน
อาจเข้าระบบจากบ้านหรือหอพัก หรือเข้าระบบในห้องเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

นอกจากนี้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อระบบการจัดการเรียนรู้  ว่าเป็นระบบที่
ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้เรียน เพราะตัวระบบจะแจ้งเตือนสถานะการส่งงาน หากมีการส่งงาน
เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนเจ้าของ account จะตรวจสอบได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบอื่น ๆ ที่เคยใช้มา และ
สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ผ่านการส่งข้อความไปหาผู้สอนคล้ายอีเมล แต่ส่วนนี้สามารถสอบถาม
ได้เลยหากมีปัญหาในการใช้ระบบหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์โพสต์ในระบบ 
 
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้ �̅� S.D. 
1. เข้าระบบเพื่อส่งงานสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) 4.79 0.57 
2. เข้าระบบเพื่อส่ง assignment ต่าง ๆ 4.63 0.80 
3. เข้าระบบเพื่อศึกษาเอกสารที่โพสต์ไว้ 3.67 1.34 
4. เข้าระบบเพื่อดูคลิปวีดิโอท่ีโพสต์ไว้ 2.98 1.65 
5. เข้าระบบเพื่อส่งข้อความสอบถามผู้สอน 2.13 1.87 
6. เข้าระบบเพื่อโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น 2.22 1.77 
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กิจกรรมที่ผู้สอนด าเนินการผ่าน Schoology ได้แก่ การสั่งงานทางหน้าประกาศ update 
การส่งงานออนไลน์ (Assignment) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา (Discussion 
board) การรวบรวมเอกสารและงานน าเสนอที่จัดการเรียนรู้ ในห้องเรียน (Documents & 
Presentation) การตอบค าถามข้อสงสัยทาง Message การประเมินผลและให้ผลป้อนกลับ 
(Feedback) ซึ่งพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าระบบเพื่อส่งงานสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) ซึ่งเป็น 
Assignment ที่ก าหนดในรายวิชาให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้หลังเรียนเกือบทุกคาบเรียน  (x̅  = 
4.79, S.D. = .57) และส่งงานที่ก าหนด (Assignment) ( x̅ = 4.63, S.D. = .80) ในขณะที่การเข้าไป
ศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้สอนรวบรวมไว้ให้อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย ( x̅ = 3.67, 
S.D. = 1.34 และ x̅ = 2.98, S.D. = 1.65) และส่งข้อความสอบถามข้อสงสัยผู้สอนและแสดงความ
คิดเห็นประเด็นที่เพื่อนโพสต์ใน Discussion board ในระดับน้อย ( x̅ = 2.13, S.D. = 1.87 และ x̅ 
= 2.22, S.D. = 1.77) ดังแสดงในตารางที่ 1 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการน าเสนอ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) ทั้งเอกสารประกอบการเรียน ที่น าเสนอกรณีตัวอย่างต่าง 
ๆ และงานน าเสนอที่ผู้สอนใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Presentation) และใช้เป็นช่องทางในการ
ส่งงานสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) หรืองานกลุ่มต่าง ๆ ใน Discussion board โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ได้เห็นงานของกลุ่มอืน่ ๆ  ท าให้เห็นรูปแบบงานที่หลากหลาย 
ด้วยค าสั่งในระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถก าหนดระยะเวลาส่งงาน การจ ากัดการเข้าชม การตรวจสอบ
คะแนนแต่ละงาน ท าให้สามารถแสดงช่วงเวลาที่ผู้เรียนส่งผลงานว่าตรงเวลาหรือล่าช้ากว่าก าหนด แสดง
ถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถส่งงานที่ปรับแก้ได้ โดยจะขึ้นว่า “Revision 2” 
ในกรณีที่มีการส่งเอกสารที่ปรับมาใหม่ โดยผู้สอนสามารถเลือกดูทั้งงานชิ้นแรกที่ส่งมาก่อนและงานชิ้นที่
ปรับ เพื่อดูความก้าวหน้าของงาน และให้ข้อเสนอแนะในช่อง “Comment” ซึ่งเป็นการให้ข้อเสนอแนะ
รายบุคคล หรือผู้สอนเองสามารถใส่ข้อเสนอแนะในเอกสารที่ผู้เรียนแนบมาได้เลย 
 นอกจากระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ผู้สอนเลือกใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ห้อง
นอกเรียนแล้ว ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายในการ
ท ากิจกรรม เช่น การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในกิจกรรมที่เป็นการส ารวจพฤติกรรมหรือกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งผลลัพธ์จากแบบส ารวจดังกล่าว ผู้สอนน ามาใช้เป็นข้อมูลในการอธิบาย
เชื่อมโยงกับเรื่องที่จัดการเรียนรู้ ในคาบเรียนนั้น เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นความสัมพันธ์ถึงสิ่งที่พบใน
ชีวิตประจ าวันและการท าความเข้าใจหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ นอกจากการท าแบบสอบถามออนไลน์
แล้ว ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
หลักการและทฤษฎีให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เช่น การเล่นเกมการเรียนรู้ที่ทีมผู้สอนออกแบบเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยจ าลองให้ผู้เรียนจับปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้รู้
คุณค่ามากที่สุด หรือกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดโจทย์และให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย แล้ว
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สืบค้นได้ระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือสื่อสารไร้สายที่ผู้เรียนทุกคนมีติดตัวอยู่ 
สามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้เรียน
สะท้อนความคิดว่า การเรียนรู้ที่ผู้สอนน าระบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

185 

กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกสบาย กระตุ้นความอยากรู้อยากเรียน ท าให้ห้องเรียน
เป็นห้องเรียนนวัตกรรมที่แตกต่างจากห้องเรียนอื่น ๆ ถึงแม้ว่าผู้สอนหลายคนอาจมองว่าการใช้เครื่องมือ
สื่อสารแบบไร้สายในห้องเรียนอาจท าให้ผู้เรียนไม่ใส่ใจสิ่งที่ผู้สอนอธิบายในชั้นเรียน แต่ในบางครั้งการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงอะไรบางอย่าง หรือมีการชี้แจงเหตุและผลใน
การใช้งาน เครื่องมือสื่อสารไร้สายอาจเป็นตัวช่วยที่ดีของนักศึกษา เช่น ผู้เรียนบางคนไม่ทราบค าศัพท์ที่
ผู้สอนอธิบายในห้องเรียน ก็สามารถค้นหาความหมายของค าศัพท์นั้น หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมได ้

 
ตารางที่ 2 ปัญหาการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ (LMS) 
 

ปัญหาในการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ ความถ่ี ร้อยละ 
1. ไม่มีปัญหาการใช้งาน 2 1.57 
2. ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงใช้งานไม่ได้ 55 43.31 
3. ใช้งานยาก ระบบซับซ้อน 62 48.82 
4. อื่น ๆ 8 6.30 

 
จากปัญหาการใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสะท้อนมาทางแบบส ารวจออนไลน์ พบว่า 

มีปัญหาในการใช้งาน Applications ที่เป็นระบบจัดการเรียนรู้ เนื่องจากบางเมนูไม่สามารถใช้งานได้ 
เหมือนในหน้าเว็บไซต์ และไฟล์บางประเภทไม่สามารถเปิดอ่านได้ รวมทั้งปัญหาด้านเครือข่ายที่ยัง
กระจายไม่ทั่วถึง นักศึกษาบางคนไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ หรือหากใช้
เครือข่ายที่เสียค่าบริการด้วยตนเอง ก็ยังคงต้องใช้เวลาโหลด ใช้งานได้ค่อนข้างช้า นอกจากนี้นักศึกษายัง
สะท้อนว่าการตัวระบบค่อนข้างซับซ้อน ท าให้ใช้งานได้ยาก ซึ่งนักศึกษาบางคนเสนอแนะให้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook ที่เกือบทุกคนมี account อยู่แล้ว หรือถ้าหากมีการใช้ระบบที่นักศึกษายังไม่
คุ้นเคยอาจต้องท าคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเสริมให้อีกทางหนึ่ง 

 
ตารางที่ 3 ปัญหาการใช้งานเครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนรู ้
 
ปัญหาในการใช้งานเครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนรู้ ความถ่ี ร้อยละ 
1. ปัญหาเครือข่าย 97 66.897 
2. หน้าจอมีขนาดเล็ก 15 10.345 
3. แป้นพิมพ์มีขนาดเล็ก 10 6.897 
4. ระยะเวลาที่ให้ท ากิจกรรม 21 14.483 
5. อื่น ๆ 2 1.379 

 
นอกจากปัญหาการใช้งานระบบแล้ว พบว่า มีปัญหาในการใช้งานเครื่องมือสื่อสารไร้สายใน

ฐานะเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ จากผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่า ปัญหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) เป็นปัญหาหลักในการใช้เครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ (66.897%) ซึ่งปัญหาในล าดับ
รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม (14.483%) ขนาดของหน้าจอ
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เครื่องมือสื่อสารที่เล็กเกินไป (10.345%) และ ขนาดของแป้นพิมพ์ที่เล็กเกินไป (6.897%) ตามล าดับ 
นอกจากนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน อาทิ แบตเตอรี่ เป็นต้น ปัญหา
เหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนพบทั้งการใช้งานในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ใน
รายวิชาดังกล่าว ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม 
ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจเรื่องที่เรียนและน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริง 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส ารวจพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ผู้สอนน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน พร้อมทั้งส ารวจความพร้อมและอุปสรรคในการใช้
เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้น เนื่องจากปัจจุบันนี้การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงการฟังบรรยาย 
(Lecture) จากผู้สอนอย่างเดียวเท่านั้น ด้วยคุณลักษณะของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่
เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองสนใจหรือก าลังศึกษาอยู่ได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นโดยไม่ต้องรอ
ผู้สอนมาบอกในชั้นเรียนเหมือนในอดีต ดังนั้นบทบาทของผู้สอนและบริบทการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ระดับอุดมศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ให้ข้อมูลความรู้ เป็นผู้ที่วิเคราะห์
ความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยเสนอแนะเพื่อเติมเต็มส่วนที่
ผู้เรียนยังขาดหรือยังไม่เข้าใจ นอกจากนี้บริบทชั้นเรียนกลายเป็นสนามจ าลองเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีใน
เชิงการน าไปใช้จริงมากขึ้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน (Bates & 
Poole, 2003; Saenboonsong, 2017; Schmidt, Wagener, Smeets, Keemink, & van der Molen, 
2015; Sutthaso, 2017; Wolff, Wagner, Poznanski, Schiller, & Santen, 2015) 

นอกจากรูปแบบการเรียนรู้และบทบาทของผู้สอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว อุปกรณ์ที่
น ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
(Shorfuzzaman & Alhussein, 2016) ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งขนาด คุณสมบัติ และความสามารถ
ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและวงกว้างกว่าใน
อดีต ดังนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไป การประยุกต์เอากลยุทธ์การเรียนการสอนและเครื่องมือสื่อสารไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ผู้เรียนทุกคนมีติดตัวอยู่ (BYOD) มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ อาจช่วยส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ที่มี
ความหมายให้กับผู้เรียนได ้

อย่างไรก็ดีจากผลการศึกษาที่สะท้อนกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์และปัญหาใน
การใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สาย ในการออกแบบการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนจึงควรค านึงถึง
กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ควบคู่กับการใช้
เครื่องมือสื่อสารแบบไร้สาย อาทิ แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone) เนื่องจากอุปกรณ์
เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติพกพาสะดวก เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
บันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แต่สิ่งที่ควรพิจารณาประกอบกันคือโปรแกรมส าเร็จรูปที่เลือกใช้ใน
แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ (Briz-Ponce, Pereira, Carvalho, Juanes-Méndez, & García -Peñalvo, 
2017; Domingo & Garganté, 2016; So, 2016; Sophonhiranrak & Promsaka Na Sakonnak, 2017
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) โดยผู้สอนหรือผู้ออกแบบการเรียนการสอน จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านอุปกรณ์
และความรู้ในการใช้อุปกรณ์นั้น ความต้องการจ าเป็น เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วย เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน
และสามารถสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายได้ เช่นเดียวกับการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 
design) ที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้เรียน ความรู้เดิมที่ผู้เรียน
มีมาก่อน เพื่อพิจารณาความพร้อมและสิ่งที่ต้องเสริมให้ผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง จากนั้นจึง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Gagne, Wager, Golas, Keller, & Russell, 2005; Gustafson & Branch, 
2002; Heinich, Molenda,  Russell & Smaldino, 2005; Richey, Klein, & Tracey, 2011) 

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
น าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้เชิง
ทฤษฎีที่ได้รับ มาเปลี่ยนประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนใน
ชั้นเรียน หรือการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อมการเรียน โดยให้ผู้เรียนรับความรู้เชิง
ทฤษฎีได้นอกห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ทั้งในรูปแบบเอกสารที่ผู้สอนจัดท าขึ้นทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งน าเสนอผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 
ถือเป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ นอกจากนี้การเรียนในรูปแบบที่
ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเชิงทฤษฎีมาก่อนโดยการศึกษาผ่านเอกสารและสื่อต่าง ๆ เป็นรูปแบบที่ผู้สอน
หลายสาขาวิชาเริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นและเป็นที่รู้จักในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) (Bakr, Massey, & Massa, 2016; Bishop & Verleger, 2013; Tucker, 2012) ซึ่งในการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนหลังจากที่ผู้เรียนได้เตรียมตัวก่อนเรียนมาแล้ว สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง
การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การจ าลองสถานการณ์ การเล่มเกม การสาธิต เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเข้าใจในแนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้ศึกษามา หากผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นหรือผลการท ากิจกรรมที่
แสดงให้เห็นว่ายังไม่เข้าใจเรื่องนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องก ากับ ให้ข้อเสนอแนะ และระบุส่วนที่ต้องปรับปรุง
หรือศึกษาเพิ่มเติม (Mok, 2014; Panich, 2013; Saenboonsong, 2017; Srihirun, 2017) 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสะท้อนความเข้าใจในประเด็นที่
ก าลังเรียนอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมตัวก่อนเข้าช้ันเรียนแล้ว ด้วยการให้อ่านเอกสาร
และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการอ่านเอกสารที่
ก าหนดให้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ผู้สอนอาจเสริมเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบในการอ่านเอกสาร
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน โดยการก าหนดให้มีการเก็บคะแนนจากการท าแบบทดสอบความรู้ ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปแบบของเกม เช่น Kahoot หรือการท า Quiz ผ่าน Applications เช่น Plickers เป็นต้น 
การใช้ Applications ดังกล่าวไม่ควรตั้งค าถามที่ยาวเกินไปหรือยากเกินไป เนื่องจากเป้าหมายเพียง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอ่านเอกสารมาก่อนและเพียงทบทวนสิ่งที่อ่านมาเล็กน้อยก่อนเข้าสู่เรื่องการน า
ความรู้นั้นไปใช้จริงให้เห็นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ Applications ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวยังคงพบอุปสรรคทั้งด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ทั่วถึง ความซับซ้อน
ของโปรแกรมหรือ Platform ที่ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ ขนาดของหน้าจอ ที่อาจไม่เหมาะสมในการอ่าน
เนื้อหาขนาดยาว (Cheon, Lee, Crooks, & Song, 2012) หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่จ านวนมาก 
ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและความคุ้นเคยของผู้ เรียน 
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(Domingo & Garganté, 2016) ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cheawjindakarn, Suwannatthachote, & 
Theeraroungchaisri, 2016) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้ และให้ความรู้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอนในการใช้โปรแกรมประยุกต์ ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) 
หรือเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อนจัดกิจกรรม 

นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การขยายขอบเขตการเรียนรู้จากห้องเรียน
สี่เหลี่ยม สู่สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนได้ใช้พื้นที่และเวลานอกห้องเรียนได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับผู้เรียนด้วย ( Al-
Emran, Elsherif, & Shaalan, 2016) ทั้งการเตรียมระบบจัดการเรียนรู้ (Learning management 
system) โปรแกรมประยุกต์ (Applications) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (Learning resources) เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์สรุปการเรียนรู้ 
อินโฟกราฟิกที่สรุปหลักการหรือทฤษฎี เป็นต้น (Foreman, 2018; Kats, 2010) รวมทั้งการออกแบบ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในห้องเรียน อาทิ การบันทึก
สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) กิจกรรมในชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไป หรือการตั้งกระทู้ (Discussion board) ให้ผู้เรียนเข้าไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นต้น การก าหนดกิจกรรมเหล่านี้ในบริบท
ออนไลน์ ส่งผลให้เกิดพลวัตในระบบการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นในผู้เรียนเข้าไปอ่านเอกสารและสืบค้น
ข้อมูลมากขึ้น 

อย่างไรก็ดีการน าระบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ ผู้สอนอาจต้องจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
ทั้งการใช้งานในรูปแบบบนเว็บไซต์ (On website) และรูปแบบบน Applications ในโทรศัพท์มือถือ 
เนื่องจากระบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น 
สามารถใช้งานผ่าน Applications ได้ และผู้เรียนเองเลือกที่จะเข้าถึงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
Applications มากกว่ารูปแบบบนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น แต่ด้วยความซับซ้อนของระบบและการใช้งานที่
ต้องปรับปรุงทั้งหน้าจอ (Interface) และตัวเลือกต่าง ๆ ให้เสถียรขึ้น การจัดท าคู่มือและการให้
ค าแนะน าก่อนการใช้งานจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเบื้องต้นถึงวิธีการใช้
งาน ค าสั่งต่าง ๆ หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจพบได้ รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและ
ผู้ดูแลระบบเพ่ือแจ้งปัญหา (Attard, Mountain, & Romano, 2016) 

การจะเป็นผู้ที่อยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอควรเป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง พร้อมรับมือ
กับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปและนวัตกรรมที่เข้ามาอยู่เสมอ (Barak & Levenberg, 2016) ดังนั้น
การประยุกต์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีลักษณะเปิดใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนโดยผู้สอนไม่ก าหนดถูกผิด การน าเสนอมุมมองที่หลากหลายและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมองหลายมุม ทั้งความเป็นไปได้และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การ
วางแผนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งการวางแผนในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
การวางแผนของผู้สอน ด้านการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเรียน เป็นส่วนส าคัญต่อการจัดการ
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เรียนรู้ในยุคดิจิทัลนี้เช่นเดียวกัน เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของผู้เรียน และผู้สนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช ้
การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม ผู้สอน

จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม และก าหนดแผนการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ดังมีรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานจริง 
  เนื่องด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลประกอบการเรียนรู้ ดังเช่นการประยุกต์เอาเครื่องมือ

สื่อสารไร้สาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) หรือแท็บเล็ต (Tablets) เป็นต้น มาใช้กับผู้เรียน 
อาจไม่ใช่การใช้งานใน Applications ทั่วไปที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน ถ้าหาก Applications  
ที่ผู้สอนเลือกมาใช้งานเป็น Applications ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน
มาก่อน ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือในลักษณะ e-Book เพื่อให้ค าแนะน า ประกอบกับการให้
ค าแนะน าเบื้องต้น ถึงค าสั่ง/ตัวเลือกส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้งาน เช่น ค าสั่งการส่งงาน การดูคะแนน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้เรียนและเพื่อให้การใช้งานตอบโจทย์ 
ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 

2. การก าหนดแผนการใช้งานและติดตามผล 
  ผู้สอนควรก าหนดแผนการใช้งานเครื่องมือสื่อสารไร้สายทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน โดยการระบุการใช้งานด้วยสื่อ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแผนการสอนที่วางไว้ เพื่อเตรียมอุปกรณ์/
เครือข่ายให้พร้อมก่อนการใช้งาน เนื่องจากอุปสรรคหลักในการใช้งาน คือ ผู้ เรียนไม่มีอุปกรณ์เมื่อใช้
งาน หรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน เช่น แบตเตอรี่หมด เป็นต้น นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้าน
เครือข่ายซึ่งผู้สอนอาจต้องเตรียมแผนส ารองหากมีปัญหาการเข้าถึงเครือข่าย โดยอาจต้องท ากิจกรรม
ในรูปแบบออฟไลน์แทน 

นอกจากนี้ในส่วนของการใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายนอกห้องเรียน ผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมสื่อ 
แหล่งการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะบรรจุในระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงสื่อ แหล่งการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านั้นในเวลาที่ผู้เรียนต้องการ โดยควร
จัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรมก่อนหลังตามความซับซ้อนของเนื้อหา/กิจกรรม และความยากง่าย 

3. การประเมินและวางแผนปรับปรุง 
หลังจากที่ผู้สอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ควรเก็บข้อมูลด้านประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อ
น ามาพัฒนาและวางแผนกิจกรรมในครั้งถัดไป ให้เหมาะสมและลดอุปสรรคในการเรียนให้น้อยที่สุด 
ทั้งนี้ผู้สอนอาจเก็บข้อมูลในรูปของแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้เรียนบางคนหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ หรือการสะท้อนความคิดระหว่างผู้สอนด้วยกัน กรณีการสอนเป็นทีม เพื่อระบุสิ่งที่ ควร
ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้

เครื่องมือสื่อสารไร้สายประกอบการเรียนรู้เท่านั้น ซึ่งอาจได้มุมมองหรือประเด็นปัญหาที่ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่ใช้งานเครื่องมือ
สื่อสารไร้สายในการเรียนรู้ เพื่อให้สะท้อนมุมมองความคิดเห็นทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และเป็น
อุปสรรคต่อไป นอกจากนี้สามารถต่อยอดงานวิจัยในมุมมองด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สาย ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียนจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ นอกห้องเรียน 
โดยเฉพาะการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสกัดข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่พบในแหล่งข้อมูลจ านวน 12 แหล่ง แล้วสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ จากนั้นวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมบ่งชี้การคิดตามมโนทัศน์
ของแต่ละองค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 2 น าองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ 5 คน พิจารณาประเมินควบคู่กับการตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบ
ของการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 5 คน พิจารณา 
เพื่อหาฉันทามติ และให้ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การคิดทาง
ประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การคิดด้านหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มี 9 พฤติกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การให้เหตุผลตามล าดับเวลา มี 
14 พฤติกรรมบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ มี 7 พฤติกรรมบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มี 2 พฤติกรรมบ่งช้ี และ
องค์ประกอบที่ 5 ความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์ มี 8 พฤติกรรมบ่งชี้ 
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ค าส าคญั 
 การคิดทางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบการคิด พฤติกรรมบ่งช้ีการคิด 
 

ABSTRACT 
 This research aims was to developing factors and behaviors indicating 
historical thinking. The research methodology comprises three steps. Step 1, systematic 
data extraction was used to analyze historical concepts from 12 data sources in order 
to make a synthesis of behaviors indicating historical thinking of each factor. Step 2, an 
assessment of factors and behaviors of historical thinking were assessed and corrected 
by means of semi-structured interview by 5 experts. Step 3, 5 experts in social studies 
were invited to reach consensus and suggest forms of focus group discussion. The 
research found that there are 5 historical thinking factors, namely, 1) Historical sources 
and evidence consisting of 9 indicating behaviors, 2) Chronological reasoning consisting 
of 14 indicating behaviors, 3) Making historical connection consisting of 7 indicating 
behaviors, 4) Historical significance consisting of 2 indicating behaviors, 5) Historical 
empathy and ethical dimension consisting of 8 indicating behaviors. 
 
Keywords 
 Historical Thinking, Thinking Factors, Behaviors Indicating Thinking 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีส่วนส าคัญต่อการการเตรียมผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย สิ่งส าคัญในการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นมากกว่าการฝึกฝนผู้เรียนเพื่อจดจ าข้อเท็จจริงจากแบบเรียน ด้วยสาระ
ประวัติศาสตร์อยู่ในแขนงของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษา
ประวัติศาสตร์จึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด ซึ่งการคิดที่ใช้ในขอบข่ายการศึกษาประวัติศาสตร์นี้ 
เรียกว่า การคิดทางประวัติศาสตร์  
 การคิดทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ปัจจุบัน เพราะมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางปัญญาอื่น ๆ เนื่องจากความสามารถของการคิด
ทางประวัติศาสตร์จะสอดคล้องกับความสามารถทางวิจารณญาณ (Crochet, 2015; Pellecchia, 
2015) เป็นสิ่งที่สนับสนุนผู้เรียนในการค้นคว้าหลักฐาน ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
การตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งมอบทักษะที่ใช้ในการคิดสะท้อน คิดสังเคราะห์ และ
สร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักฐาน (Crochet, 2015; Sullivan, 2007) 
 จากการพิจารณาหลักสูตรสาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 พบว่า มีการระบุให้ผู้เรียนเกิดการคิดในทุกช่วงชั้นโดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้การคิดขั้นสูง แต่การคิดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางเป็นการก าหนดประเภทการ
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คิดอย่างกว้าง ๆ คือ วิ เคราะห์  ประเมิ น และวางแผน (Bureau of Academic Affairs and 
Educational Standards, 2009) นอกจากนี้การศึกษางานเขียนที่ เกี่ยวข้องกับการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่า มีนักวิชาการและองค์กรทางวิชาการท าการสกัดองค์ประกอบของการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ไว้หลายแนวทาง ทั้งนี้สถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย ยังมีการศึกษาแนวคิดของการคิดทางประวัติศาสตร์อยู่ในวงที่จ ากัด พบว่า มีงานวิจัย
เพียงแค่ 3 ชิ้นที่ศึกษาการคิดทางประวัติศาสตร์ คือ ชัยรัตน์ โตศิลา (Tosila, 2012) ศศิพัชร จ าปา 
(Champa, 2016) และศุภณัฐ พานา (Pana, 2017) ทั้งนี้งานของชัยรัตน์ โตศิลา และศศิพัชร พานา 
เป็นการศึกษาแนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์ตามแนวทางของ National Center for History in 
the Schools (1996) ส่วนงานของศุภณัฐ พานา มีการสังเคราะห์แนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์
จาก 3 แหล่งข้อมูลจนกลายเป็นนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านการคิดทางประวัติศาสตร์ แต่อย่างไร
ก็ตามองค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ของศุภณัฐ พานา แนวคิดส่วนใหญ่ยังยึดถือตามกรอบ
ของ National Center for History in the Schools เช่นกัน  
  จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์ในวงวิชาการไทยมีอยู่อย่างจ ากัด
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่า การคิดทางประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ
อะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีมโนทัศน์ส าคัญอะไรบ้าง แต่ละมโนทัศน์มี ลักษณะอย่างไร และมี
พฤติกรรมบ่งชี้อะไร จึงมีความจ าเป็นที่ท าการศึกษาเพื่อขยายองค์ความรู้ในเรื่องการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อนักพัฒนาหลักสูตรและครูระดับมัธยมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้ตรง
ตามแก่นสาระส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การคิดทางประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบอย่างไร แต่ละองค์ประกอบมีมโนทัศน์ส าคัญ
อย่างไร 
 2. การคิดทางประวัติศาสตร์มีพฤติกรรมบ่งช้ีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาแนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์จากต ารา และงานวิจัย ด าเนินการในเดือนเมษายน 
2560 – สิงหาคม 2560 โดยท าการสกัดข้อมูล (Data Extraction) อย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์มโน
ทัศน์ทางประวัติศาสตร์จากงานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ตั้งเกณฑ์
การคัดเลือกแหล่งข้อมูล คือ เป็นงานเขียนที่มีความริเริ่ม (Originality) ในการอธิบายองค์ประกอบ
หรือมโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้พบแหล่งข้อมูลจ านวน 12 แหล่ง ใช้การวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน ามโนทัศน์การคิดทางประวัติศาสตร์
ที่พบมาจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสอดคล้องสัมพันธ์ และการตีความแนวคิดการคิดทาง
ประวัติศาสตร์แบบอุปนัย (Inductive) เพื่อสังเคราะห์และสร้างข้อสรุปขององค์ประกอบการคิดทาง
ประวัติศาสตร์  
 ระยะที่ 2 ยกร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ และประเมิน
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ฉบับร่าง 
 มีล าดับขั้นตอนการวิจัยดังนี ้
 1) น าองค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ที่สังเคราะห์ได้ในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
ร่วมกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรสาระประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสกัดเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีการคิดตาม
มโนทัศน์ของแต่ละองค์ประกอบ แล้วท าการยกร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ โดยด าเนินการในเดือนกันยายน 2560 – ธันวาคม 2560 
 2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ พิจารณาประเมินควบคู่กับการตรวจสอบแก้ไขและให้
ข้อเสนอแนะในรูปแบบของการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยน า
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จ านวน 5 คน 
พิจารณาประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ มโนทัศน์ และพฤติกรรม
บ่งชี้การคิด ควบคู่กับการตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบของการสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง ด าเนินการในเดือนมกราคม 2561 - พฤษภาคม 2561 
 3) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้
การคิดทางประวัติศาสตร์ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนประเมินเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์แปลผล ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มี
ความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  4) ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์ ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2561 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ คือ 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือมีต าแหน่งทางวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ประจ าและอดีตอาจารย์ประจ าจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ 
แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ฉบับร่าง 
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
องค์ประกอบ มโนทัศน์ และพฤติกรรมบ่งช้ีการคิดทางประวัติศาสตร ์
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 ระยะที่ 3 หาข้อสรุปขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ 
ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 น าองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ฉบับร่างที่แก้ไขปรับปรุง 
ในระยะที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมิน ตรวจสอบแก้ไข เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) และให้
ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2561 จากนั้นจึงปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ตามข้อสรุปจากการ
สนทนากลุ่ม ด าเนินการในเดือนกันยายน 2561 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือหลักสูตรและการ
สอน หรือการสอนสังคมศึกษา หรือการสอนประวัติศาสตร์ จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ คือ 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับการวิจัยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือหลักสูตร
และการสอน หรือการสอนสังคมศึกษา หรือการสอนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์
ประจ าจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เครื่องมือวิจัย คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิด
ทางประวัติศาสตร์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิด รวม 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบของการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์มีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ 
อย่างไร 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคิดทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลทั้ง 12 แหล่ง 
เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาได้ผลการศึกษาตาม
ตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1  มโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่พบในแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
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การพิจารณาบทบาทของ
ข้อเท็จจริง             1 

การคิดด้านหลักฐานและ
แหล่งข้อมูล             9 

การคิดตามล าดับเวลา             4 
ความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลง             6 

การคิดเกี่ยวกับเหตุผลและ
การเปรียบเทียบ             5 

สาเหตุและผลที่ตามมา             2 
การบรรยายและการตีความ
ทางประวัติศาสตร์ 

            2 

การวิเคราะห์ข้อมูล             3 
ความเข้าใจอดีต             5 
การวิจัยทางประวัติศาสตร์             1 
การตัดสินและมิติทาง
จริยธรรม 

            4 

การกระท าทางประวัติศาสตร์             1 
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์             4 
ความก้าวหน้าและความเสื่อม
ถอย 

            3 

การเชื่อมโยงมิติทาง
ประวัติศาสตร์ 

            1 

การสร้างมุมมองและข้อโต้แย้ง
ทางประวัติศาสตร์ 

            2 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ามีการสกัดองค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
และมีมโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์อยู่มากมายจ านวน 16 มโนทัศน์ คือ การพิจารณา
บทบาทของข้อเท็จจริง การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูล การคิดตามล าดับเวลา ความต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลง การคิดเกี่ยวกับเหตุผลและการเปรียบเทียบ สาเหตุและผลที่ตามมา  
การบรรยายและการตีความทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ความเข้าใจอดีต การวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ การตัดสินและมิติทางจริยธรรม การกระท าทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ความก้าวหน้าและความเสื่อมถอย การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ และการสร้าง
มุมมองและข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มโนทัศน์ด้านการพิจารณาบทบาท
ของข้อเท็จจริง การบรรยายและการตีความทางประวัติศาสตร์ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ และ  
การสร้างมุมมองและข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ มีการอธิบายปรากฏอยู่ในมโนทัศน์ด้านหลักฐาน
และแหล่งข้อมูล จึงสามารถผนวกอยู่กับมโนทัศน์ดังกล่าว การคิดเกี่ยวกับเหตุผลและการเปรียบเทียบ 
มีการอธิบายปรากฏอยู่ในมโนทัศน์ด้านการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ จึงสามารถผนวกอยู่กับมโน
ทัศน์ดังกล่าวได้ ส่วนมโนทัศน์การกระท าทางประวัติศาสตร์ มีการอธิบายในมโนทัศน์ความเข้าใจอดีต 
และการตัดสินและมิติทางจริยธรรม จึงสามารถผนวกอยู่กับมโนทัศน์ดังกล่าวได้ และมโนทัศน์  
การวิเคราะห์ข้อมูลมีการอธิบายในทุกมโนทัศน์จึงสามารถผนวกอยู่กับทุกมโนทัศน์ได้ ดังนั้นในที่นี้จะ
เหลือมโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 9 มโนทัศน์ดังต่อไปนี้ คือ หลักฐานและ
แหล่งข้อมูล การคิดตามล าดับเวลา สาเหตุและผลที่ตามมา ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าและความเสื่อมถอย การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ความเข้าใจอดีต การตัดสินและมิติทางจริยธรรม ทั้งนี้ได้ท าการศึกษารายละเอียดของแต่ละมโนทัศน์
พบว่า การคิดในมโนทัศน์การคิดตามล าดับเวลา สาเหตุและผลที่ตามมา ความต่อเนื่องและ  
การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและความเสื่อมถอย จ าเป็นต้องใช้การคิดตามล าดับเวลาเป็นหลัก จึง
น ามโนทัศน์ทั้ง 4 มาอยู่ภายในองค์ประกอบเดียวกัน คือ การให้เหตุผลตามล าดับเวลา 
 ดังนั้นจากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา และการตีความเพื่อสร้างข้อสรุปท าให้
สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ 5 องค์ประกอบ คือ หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การให้เหตุผลตามล าดับเวลา การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ 
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์ 
 ผลการวิจัยระยะที่ 2 
 จากการน าองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ฉบับร่างที่สังเคราะห์
ขึ้น ให้นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์จ านวน 5 คน ประเมินค่าความเหมาะสม ได้ผลการประเมิน
ตามตารางที่ 2 ดังนี ้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมองค์ประกอบของการคิดทาง 
             ประวัติศาสตร์ มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งช้ีการคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ 
 

มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
องค์ประกอบ x̅ S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 1 หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Sources and Evidence) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 1  การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 4.80 0.45 มากที่สุด 
     มโนทัศน์ 2  หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานร่วมสมัยมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าหลักฐานชั้นรอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ พยายามหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เข้าใกล้ความ
เป็นหลักฐานชั้นต้นมากที่สุด 

4.80 0.45 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 3 การตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความน่าเชื่อถือของ
หลักฐาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ค้นคว้าขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งแล้วน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

5.00 0.00 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 4 การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาโดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์ของผูส้ร้างหลักฐาน มุมมองของผู้เขียน และความถูกต้องของ
เนื้อหา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ตั้งค าถามเกี่ยวกับจุดประสงค์หรือแรงจูงใจของผู้ผลิต
หลักฐานก่อนน าหลักฐานไปใช้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ 
ช่วงเวลาที่แหล่งข้อมูลได้รับการบันทึก 

4.80 0.45 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ตีความเนื้อหาจากบริบทสภาวการณ์และโลกทัศน์ที่
แพร่หลายในเวลานั้น 

4.80 0.45 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้จากการรวมมโนทัศน์ย่อยด้านหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ใช้หลักฐานที่หลากหลายเพื่อสร้างเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่ 2 การให้เหตุผลตามล าดับเวลา (Chronological 
Reasoning) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 1 การล าดับเวลา 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ จัดเรียงเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 4.80 0.45 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
องค์ประกอบ x̅ S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

     มโนทัศน์ 2 สาเหตุและผลที่ตามมา 4.60 0.55 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ากับ
ช่วงเวลา 

4.60 0.55 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ อธิบายความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ตัดสินความเป็นไปได้ของเรื่องราวอย่างมีเหตุผล
ตามล าดับเวลา 

4.60 0.55 มากที่สุด 

            พฤติกรรมบ่งชี้ ตัดสินว่าวันที่หรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถ
เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ 

4.60 0.89 มากที่สุด 

            พฤติกรรมบ่งชี้  ตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ อธิบายและระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ 4.40 0.55 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี้ น าสาเหตุต่าง ๆ ของเหตุการณ์มาแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ระบุผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อมของเหตุการณ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
     มโนทัศน์ 3 ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง 4.40 0.55 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี้ เปรียบเทียบช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สองช่วงแล้ว
บรรยายถึงความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง 

4.40 0.55 มาก 

     มโนทัศน์ 4 ความก้าวหน้าหรือความเสื่อมถอย 4.40 0.55 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี้ อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าหรือความเสื่อมถอย 

4.40 0.55 มาก 

องค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ (Making Historical 
Connections) 

4.80 0.45 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 1 การเปรียบเทียบและประเมินข้อเท็จจริงต่าง ๆ 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ เปรียบเทียบมุมมองที่หลากหลายจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อสรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ เปรียบเทียบบุคคล เหตุการณ์ หรือพัฒนาการ ทาง
ประวัติศาสตร์ทั้งความเหมือนและความแตกต่างเพื่อที่จะสร้างข้อสรุปทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 2 การวิเคราะห์เนื้อหาเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ พิจารณาเหตุการณ์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ภายในบริบทโลกหรือระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น เพื่อที่จะ
ตั้งข้อสรุปเกี่ยวกับความส าคัญที่เกี่ยวข้องกัน 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ แสดงตัวอย่างหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากที่พบได้ในเอกสาร เพื่อสนับสนุนหรือเพิ่มน้ าหนักให้กับ
ข้อคิดเห็นที่สร้างขึ้น 

4.40 0.55 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ x̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

     มโนทัศน์ 3 การสร้างบูรณภาพด้วยการเชื่อมโยงประเด็นจากเหตุการณ์
หนึ่งไปอีกเหตุการณ์หนึ่ง 

4.60 0.89 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่ก าหนดให้ไว้และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในบริบททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลา หรือยุคสมัยที่แตกต่างกัน 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบช่วงเวลาที่แตกต่าง 
และ/หรือ วิธีการเข้าถึงประวัติศาสตร์ (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา) ของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับ 

4.40 0.89 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากสาขาวิชาต่าง ๆ หรือจากการสืบ
สอบในภาคสนาม (เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์
ศิลปะ และมานุษยวิทยา) เพื่อที่จะเข้าใจประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 

4.40 0.89 มาก 

องค์ประกอบ 4 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Historical Significance) 4.80 0.45 มากที่สุด 
     มโนทัศน์ การพิจารณาและให้เหตุผลว่า เหตุการณ์ บุคคล หรือพัฒนาการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 

4.80 0.45 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ สร้างข้อตกลงหรือเกณฑ์เพื่อน าไปใช้พิจารณาว่า 
เหตุการณ์ บุคคล หรือพัฒนาการในอดีตมีความส าคัญ 

4.40 0.89 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ระบุเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาว่ามี
ความส าคัญหรือไม่ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

องค์ประกอบ 5 ความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Empathy and Ethical Dimension) 

4.80 0.45 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 1 การเข้าใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น 4.40 0.55 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ใช้หลักฐานและความเข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์เพื่อให้เหตุผลว่าท าไมผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ถึงคิดหรือกระท าเช่นนั้น 

4.60 0.89 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ส ารวจมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 

4.40 0.55 มาก 

     มโนทัศน์ 2 การเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในประวัติศาสตร์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ แสดงความคิดเห็นและแสดงความเข้าใจความรู้สึกต่อ
บุคคลในประวัติศาสตร์ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ อธิบายว่าท าไมคนในยุคสมัยประวัติศาสตร์ถึงกระท า
และเชื่อในสิ่งที่พวกเขากระท า 

4.80 0.45 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 3 การตัดสินการกระท าทางประวัติศาสตร์ 4.20 0.84 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ตัดสินการกระท าของผู้คนในอดีตโดยรับรู้ถึงบริบท
ทางประวัติศาสตร์ที่การกระท านั้นเกิดขึ้น 

4.20 0.84 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ x̅ S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

     มโนทัศน์ 4 การมองอดีตอย่างเป็นธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย
โดยเฉพาะมุมมองจากผู้กระท าทางประวัติศาสตร์ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

          พฤติกรรมบ่งชี้ ตัดสินการกระท าของผู้คนในอดีตด้วยบริบททาง
ประวัติศาสตร์ที่การกระท านั้นเกิดขึ้น 

4.60 0.55 มากที่สุด 

     มโนทัศน์ 5 บทเรียนจากอดีต 4.60 0.55 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ สะท้อนคิดประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในอดีต 4.80 0.45 มากที่สุด 
          พฤติกรรมบ่งชี้ ตัดสินว่าบุคคลใดในปัจจบุันควรรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์ในอดีต 

4.60 0.55 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักวิชาการประวัติศาสตร์จ านวน 5 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบ
การคิดทางประวัติศาสตร์ที่สังเคราะห์ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ส่วนมโน
ทัศน์ในองค์ประกอบแต่ละด้านและพฤติกรรมบ่งช้ีมีความเหมาะสมระดับมาก - มากที่สุด  
 
 ผลการวิจัยระยะที่ 3 
 จากการสนทนากลุ่มท าให้ได้ข้อสรุปว่า ยอมรับข้อมูลจากการสังเคราะห์การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาทั้ง 5 องค์ประกอบ แต่มีการแก้ไขดังนี ้
 1) ปรับค าในมโนทัศน์ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็น 5 มโนทัศน์ คือ 
ลักษณะของหลักฐาน ( Identification) ที่มาของหลักฐาน (Attribution) บริบทของหลักฐาน 
(Contextualization) การตรวจสอบหลักฐาน (Corroboration) และการตีความหลักฐาน 
(Interpretation) 
 2) เพิ่มเติมการน าเสนอผลจากการศึกษา โดยเพิ่มค าอธิบายมโนทัศน์ในแต่ละมโนทัศน์ตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ และวิธีการคิดที่ใช้ที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ต่าง ๆ  
 3) ปรับภาษาในพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
 จากการที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดทางประวัติศาสตร์ ยกร่าง
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์และประเมินโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยนักวิชาการด้านการสอนสังคมศึกษา พบว่า การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามี 5 องค์ประกอบ คือ การคิดด้านหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์  การให้เหตุผลตามล าดับเวลา การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ การ
พิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
ประวัตศิาสตร์ ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การใช้
ความคิดเพื่อตรวจสอบหรือสรุปข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือจากหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีมโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิด ดังแสดงได้ตามตารางที่ 3 ดังนี ้
 
ตารางที่ 3  มโนทัศน์ด้านหลกัฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และพฤติกรรมบ่งช้ีการคิด 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. ลักษณะของหลักฐาน 
(Identification) 

การจ าแนกและประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 

1. การคิดวิพากษ์ 
2. การคิดวิเคราะห์ 

1. จ าแนกประเภทของ
หลักฐาน 
2. เลือกข้อเท็จจริงจาก
แหล่งข้อมูลที่เข้าใกล้ความ
เป็นหลักฐานชั้นต้นมาก
ที่สุด 
3. เลือกใช้หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ 

2. ที่มาของหลักฐาน 
(Attribution) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์หรือแรงจูงใจของ
ผู้แต่งหรือผู้ผลิต 

การคิดเชิงวิจารณญาณ 4. วินิจฉัยถึงจุดประสงค์
หรือแรงจูงใจของผู้ผลิต
หลักฐาน 

 หลักฐาน และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของ
เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ณ ช่วงเวลาที่
แหล่งข้อมูลได้รับการบันทึก 

 5. วินิจฉัยถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิตหลักฐานกับ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ก่อนน า
หลักฐานไปใช้ 
6. วินิจฉัยความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานโดยพิจารณา
จากผู้แต่งหลักฐาน 

3. บริบทของหลักฐาน 
(Contextualization) 

การท าความเข้าใจเนื้อหาใน
หลักฐานโดยตั้งอยู่บนการ
เรียนรู้และตีความจากบริบท
ของประวัติศาสตร์นั้น 

1. ความเข้าใจ 
2. การคิดสังเคราะห์ 

7. เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาใน
หลักฐานกบับรบิท
สภาวการณ์ และโลกทัศนจ์าก
ช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์ 

4. การตรวจสอบหลักฐาน 
(Corroboration) 

การตรวจสอบความถูกต้อง
และยืนยันความน่าเชื่อถือ
ด้วยหลักฐานและแหล่งข้อมูล
อื่นหลากหลายประเภทหรือ
หลากหลายชิ้น 

1. การคิดวิพากษ์ 
2. การคิดประเมิน 

8. ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง 
แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน
เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

5. การตีความหลักฐาน 
(Interpretation) 

การตีความหรือการสร้าง
เรื่องราวจากหลักฐานอย่างมี
เหตุผล 

การคิดสังเคราะห์ 9. ใช้หลักฐานที่หลากหลาย
เพื่ออธิบายเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
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 องค์ประกอบที่ 2 การให้เหตุผลตามล าดับเวลา หมายถึง การใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์และ
จัดเรียงเหตุการณ์ตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และแสดงความสัมพันธ์ของเวลาระหว่างเหตุการณ์
เพื่ออธิบายถึงความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ การใช้ความคิดเพื่อระบุ วิเคราะห์ และประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินค่าการ
เลื่อนไหลทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ และการพิจารณาและประเมินค่าการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปว่า
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเสื่อมถอย มีมโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิด ดังแสดงได้ตาม
ตารางที่ 4 ดังนี ้
 
ตารางที่ 4  มโนทัศน์ด้านการให้เหตุผลตามล าดับเวลาและพฤติกรรมบ่งช้ีการคิด 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การล าดับเวลา การจัดเรียงเหตุการณ์ตาม

ช่วงเวลา และแสดง
ความสัมพันธ์ของเวลา
ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ 

1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การคิดประเมิน 

1. ค านวณเวลาในระบบ
ปฏิทิน 
2. ล าดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อน-หลัง 
3. จัดเรียงเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลาหรือยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
4. แสดงความสมัพันธ์ 

   ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ 
กับช่วงเวลา 
5. ตัดสินความเป็นไปได้
ของเรื่องราวอย่างมี
เหตุผลตามล าดับเวลา 

2. สาเหตุและผลของ
เหตุการณ์ 

การสอบทานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเรื่องราวที่ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ 

1. การคิดเชิงเหตุผล 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การคิดสังเคราะห์ 
4. การคิดประเมิน 

6.  พิจารณาความเป็น
เหตุและผลของเหตุการณ์ 
7. ตัดสินความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุและผล
ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
8. ประเมินว่าวันที่หรือ
ช่วงเวลาการเกิด
เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
สามารถเป็นจุดเปลี่ยน
ทางประวัติศาสตร์ 
9.  อธิบายและระบุถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
   10.  จัดล าดับความส าคัญ

ของสาเหตุที่ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ 
11.  รวบรวมสาเหตุต่าง 
ๆ ของเหตุการณ์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน 
12.  พิจารณาผลลัพธ์ของ
เหตุการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3. ความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลง 

ประเมินค่าการเลื่อนไหลทาง
ประวัติศาสตร์จาก 

1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การคิดประเมิน 

13. เปรียบเทียบ
เหตุการณ์จากช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์สอง
ช่วงแล้วพิจารณาถึงความ
ต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ความก้าวหน้าและ 
ความเสื่อมถอย 

การพิจารณาเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าหรือความ
เสื่อมถอย 

การคิดประเมิน 14. ประเมินเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงว่าก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าหรือความ
เสื่อมถอย 

 
 องค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การใช้ความคิดเพื่อการ
เปรียบเทียบและประเมินข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เนื้อหาเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร์ และการ
เชื่อมโยงประเด็นจากเหตุการณ์หนึ่งไปอีกเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้เกิดบูรณภาพ มีมโนทัศน์และ
พฤติกรรมบ่งช้ีการคิด ดังแสดงได้ตามตารางที่ 5 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

208 

ตารางที่ 5  มโนทัศน์ด้านการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร์และพฤติกรรมบ่งช้ีการคิด 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การประเมิน
ข้อเท็จจริง 

การอธิบาย เปรียบเทียบ 
และประเมินมุมมอง
หลากหลายด้านที่มีต่อ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การคิดประเมิน 

1. เปรียบเทียบมุมมองที่หลากหลาย
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อ
สรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
2. เปรียบเทียบบุคคล เหตุการณ์ หรือ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทั้งความ
เหมือนและความแตกต่างเพื่อสร้าง
ข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

2. เนื้อหากับ
บริบททาง
ประวัติศาสตร์ 

การเชื่อมโยงกรณีเฉพาะ
ของสถานที่และเวลากับ
บริบททางประวัติศาสตร์ที่
กว้างขึ้น 

การคิดวิเคราะห์ 3. พิจารณาเหตุการณ์ หรือพัฒนาการ
ทาง 

 ประวัติศาสตร์ภายใต้บริบทที่กว้างขึ้น
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก เพื่อต้ังข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 
4. แสดงตัวอย่างหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากที่พบได้
ในเอกสาร เพื่อสนับสนุนหรือเพิ่ม
น้ าหนักให้กับข้อคิดเห็นที่สร้างขึ้น 

3. บูรณภาพ
ทาง
ประวัติศาสตร์ 

การเชื่อมโยงระหว่าง
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ 

1. การคิดเชื่อมโยง 
2. การคิดสังเคราะห์ 

5. สร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ที่ก าหนดให้ไว้และ
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ระยะเวลา หรือยุคสมัยที่
แตกต่างกัน 
6. สร้างความเชือ่มโยงระหว่างรูปแบบ
ช่วงเวลาที่แตกต่าง และ/หรือ วิธีการ
เข้าถึงประวัติศาสตร์ ของประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ (เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ ภูมิ
ปัญญา) ท่ีได้รับ 
7. ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก 
สาขาวิชาต่าง ๆ (เช่น เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
มานุษยวิทยา) หรือจากการสืบสอบใน
ภาคสนาม เพื่อให้เข้าใจประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ดียิ่งขึ้น 
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 องค์ประกอบที่ 4 การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การ
ใช้ความคิดเพื่อพิจารณาและให้เหตุผลว่า เหตุการณ์ บุคคล หรือพัฒนาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร มีมโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิด ดังแสดงได้ตาม
ตารางที่ 6 ดังนี ้
 
ตารางที่ 6  มโนทัศน์การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
ความส าคัญของ
เหตุการณ์ บุคคล หรือ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ 

การพิจารณาและให้เหตุผล
เพื่ออธิบายว่าเหตุการณ์ 
บุคคล หรือพัฒนาการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งในอดีตว่ามี
ความส าคัญหรือไม่ส าคัญ
อย่างไร 

1. การคิดสังเคราะห์ 
2. การคิดประเมินค่า 

1. ก าหนดข้อตกลงหรือ
เกณฑ์เพื่อน าไปใช้
พิจารณาว่า เหตุการณ์ 
บุคคล หรือพัฒนาการใน
อดีตมีความส าคัญ 
2. ตัดสินเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาว่ามี
ความส าคัญหรือไม ่

 
 องค์ประกอบที่ 5 ความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การใช้
ความคิดเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การเข้าถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในประวัติศาสตร์ การใช้ความคิดในการตัดสินการกระท าทางประวัติศาสตร์  
การมองอดีตอย่างเป็นธรรม  และสะท้อนบทเรียนจากอดีต มีมโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิด ดัง
แสดงได้ตามตารางที่ 7 ดังนี ้
 
ตารางที่ 7  มโนทัศน์ด้านความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์และพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
1. การเข้าใจอดีตอย่างที่
อดีตเป็น 

การพิจารณาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ตามสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ท า
ความเข้าใจและอธิบายว่า
ท าไมบุคคลในยุค
ประวัติศาสตร์จึงกระท าและ
เชื่อในสิ่งที่กระท าโดยเข้าถึง
ความรู้สึกนึก 

การคิดเชิงวิพากษ์ 1. ใช้หลักฐานและความ
เข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์เพื่ออธิบาย
เหตุผลว่าท าไมบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์นั้นจึง
คิดหรือกระท าเช่นนั้น 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

มโนทัศน์ ค าอธิบายมโนทัศน์ วิธีการคิดที่ใช้ พฤติกรรมบ่งชี้ 
 คิดของบุคคลใน

ประวัติศาสตร์ 
 2. ส ารวจมุมมองทาง

ประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กันในช่วงเวลาเดียวกัน 
3. แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความเข้าใจถึง
ความรู้สึกของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ 
4. อธิบายเหตุผลในการ
กระท าและเชื่อในสิ่งที่
กระท าของบุคคลยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ 

2. การมองอดีตอย่างเป็น
ธรรม 

การท าความเข้าใจบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ด้วยบริบท
ประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน 

การคิดประเมิน 5. ตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่
หลากหลายโดยเฉพาะ
มุมมองจากผู้กระท าทาง
ประวัติศาสตร์ 

3. การตัดสินการกระท า
ทางประวัติศาสตร์ 

การใช้มุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ตัดสินการ
กระท าของบุคคลทาง
ประวัติศาสตร์ว่ามีชอบธรรม
หรือไม่ 

การคิดประเมิน 6. ตัดสินการกระท าของ
บุคคลในอดีตจากบริบท
ทางประวัติศาสตร์ที่การ
กระท านั้นเกิดขึ้น 

4. บทเรียนจากอดีต การสะท้อนคิดประเด็น
จริยธรรมจากอดีต 

1. การสะท้อนคิด 
2. การคิดสร้างสรรค์ 

7. สะท้อนประเด็น
จริยธรรมจากอดีต 
8. เสนอว่ากลุ่มบุคคลใด
ในประวัติศาสตร์ที่ควร
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต และ
รับผิดชอบอย่างไร 

 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ผลการอภิปรายดังนี ้
 1)  ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและความเห็นของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และการ
สอนสังคมศึกษาสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบด้านที่ 1 การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลัก (Core Component) 
ของการคิดทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากที่มาของข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
(Brown, 2004) และการคิดด้านอื่น ๆ จ าเป็นที่ต้องใช้การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
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ประวัติศาสตร์ประกอบด้วย สอดคล้องกับ Lee (2005) ที่กล่าวว่า มโนทัศน์เรื่องหลักฐานเป็น
ศูนย์กลางของประวัติศาสตร์เนื่องจากประวัติศาสตร์จะเป็นไปได้ผ่านทางหลักฐานเท่านั้น ส่วน
องค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ในด้านที่ 2-5 จะท างานตามประเด็นที่ให้คิดหรือท าความเข้าใจ 
และไม่มีล าดับก่อนหลัง (Sequence) ของการใช้ด้านการคิด กล่าวคือ การจะท าความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องคิดเรียงล าดับจากด้านที่ 2 แล้วจึงคิดด้านที่ 3 จากนั้นจึงคิดด้านที่ 4 
สุดท้ายจึงคิดด้านที่ 5 แต่ประการใด 
 2) องค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ที่สังเคราะห์ได้ในงานวิจัยชิ้นน้ีมีความใกล้เคียงกับ
แนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์ของ Seixas & Morton (2013) มากที่สุด โดยงานของ Seixas & 
Morton มองว่าการคิดทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย มโนทัศน์ความส าคัญทางประวัติศาสตร์
หลักฐาน ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง สาเหตุและผลที่ตามมา ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์  
มิติเชิงจริยธรรม แต่งานวิจัยชิ้นนี้ได้น าองค์ประกอบด้านความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง สาเหตุ
และผลที่ตามมา มารวมกันกลายเป็นองค์ประกอบเดียวกัน คือ การให้เหตุผลตามล าดับเวลา 
(Chronological Reasoning) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์ของ College Board 
(2015) 
 3) งานวิจัยนี้มองว่า การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Historical Empathy) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการคิดทางประวัติศาสตร์ ตรงกับงานของ National Center for History in 
the Schools (1996) Seixas (1996) Andrews & Burke (2007) Lévesque (2009) VanSledright 
(2010) Seixas & Morton (2013) ที่ถือว่าการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการคิดทางประวัติศาสตร์เช่นกัน ต่างจากแนวคิดของศุภณัฐที่แยกมิติการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ออกมาจากการคิดทางประวัติศาสตร์ 
 4) หากวิเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น จะ
เห็นว่าหลายมโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ดังนี ้ 
  4.1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีพฤติกรรม
บ่งชี้ว่า ใช้หลักฐานที่หลากหลายเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
  4.2) องค์ประกอบที่  2 การให้เหตุผลตามล าดับเวลา สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
 5) มโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์จะสอดคล้องกับการคิดขั้นสูงประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้
มีงานศึกษาพบว่า ขณะที่ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางการคิดขั้นสูงหลายประการ เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดเชื่อมโยง การคิดเชิง
เหตุผล ซึ่งการคิดระดับสูงเหล่านี้ล้วนผูกพันกับการคิดทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น (Tosila, 2012; 
Brugar, 2012; Burenheide, 2007; Drake & Brown, 2003) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
  1.1 ครูรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสามารถน าองค์ประกอบและ
พฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ไปก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์แก่
นักเรียนให้สอดคลอ้งกับระดับช้ันหรือช่วงช้ันท่ีตนเองสอน 
  1.2 ครูรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการกับการคิดทางประวัติศาสตร ์
  1.3 ครูรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสามารถน าพฤติกรรมบ่งชี้การคิด
ทางประวัติศาสตร์ไปออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
   น่าจะมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีการคิด
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการ

รับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา       
2) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้จ านวนทั้งสิ้น 324 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แบบสอบถามนี้มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.965 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ภาคบรรยาย และวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโครงสร้างเชิงเส้น 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีสอง
ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และด้านการให้อ านาจและสร้างความสามารถให้กับบุคลากร 
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รองลงมาคือ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมีสองด้านคือ ด้านการจัดการความรู้ 
และ ด้านการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามล าดับ 

2. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากตัวแปรการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กร มากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ ตัวแปรความผูกพันกับองค์กร ตัวแปรกลยุทธ์ในการบริหาร ตัว
แปรการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการบริหาร และตัวแปรการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) เรียงตามล าดับดังนี้ 
0.25, 0.19, 0.18, 0.16,0.15 และ 0.14 ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้ง 6 ตัวแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 85 และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ได้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (2 =0.00, df =0 , p-value 
= 1.00 , RMSEA =0.000) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
ค าส าคัญ   

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1)  to study levels of learning organization 
perceived by the administration under the Phra Nakhon Sri Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office 2)  to study the casual structural model of factors affecting learning 
organization under the Phra Nakhon Sri Ayutthaya Primary Educational Service Area Office. 
The sample were 324 administrators selected by stratified random sampling.  The research 
instruments was questionnaire measuring the learning organization and the factors affecting 
learning organization which reliability value was 0.965.  The data was analyzed by using 
descriptive statistics, Pearson correlation analysis with statistical software package and 
analysis of causal linear structure.  
 The finding revealed that: 
 1)  Learning Organization in total was high level.  The aspect with the highest 
average score were organizational change and empowerment and personal’s capacity 
building, follow by the dynamic of learning, the learning organization, and the increase 
the ability to use technology with the high average score. 
 2) Learning organization under the Phra Nakhon Sri Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office was the most positive Influenced by the personal development within 
the organization variable which path coefficients was 0.25 followed by the management 
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strategy variables which path coefficients was 0.19.  Organizational commitment variables 
which path coefficients was 0.18.  Motivation within the organization variable which path 
coefficients was 0.16.Participation in administration variables which path coefficients was 
0.15 and internal communication variable which path coefficients was 0.14. In addition, the 
casual variables can explain the variance of the variables of learning organization under the 
Phra Nakhon Sri Ayutthaya Primary Educational Service Area Office at under the Phra Nakhon 
Sri Ayutthaya Primary Educational Service Area Office.85 percent.  The causal structural 
model of factors affecting was appropriate and consistent with empirical data in the good 
level ((2= 0.00, df = 0, p-value = 1.00, RMSEA = 0.000) accordance with the hypothesis.  
      
Keywords 
 A Causal Structural Model, Learning Organization 
  
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติได้ก าหนดหลักการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Ministry of Education, 1999) องค์การทางการศึกษาได้ให้ความส าคัญ  
ต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ ว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาไทยทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลท าให้
เกิดการคาดหวัง จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาว่า สถานศึกษาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
ที่ท าให้องค์กรของตนประสบความส าเร็จในหลายด้าน แต่ละคนจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่ เคยมีมาในอดีตก าลังถูกท้าทายโดยความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จึงเป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้วิธีสร้าง
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาครัฐ (Runcharoen, 
2005)  และฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) เห็นว่าสถานศึกษา เป็นองค์กรให้บริการที่
ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้ เป็นหลักเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) ของ
สถานศึกษา ก็คือการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning)  ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใด ๆ สอดคล้องกับ ลูเนนเบอร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg 
& Ornstein, 2004)  ที่กล่าวว่าการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น องค์ประกอบ
ส าคัญ ผู้บริหารต้องค านึงถึงสถานศึกษาเป็นระบบสังคม (Social System) กล่าวคือ การด าเนิน
กิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมจะมี เป้าประสงค์ร่วมกัน (Common Purpose)  
ทั้งสถานศึกษาและชุมชน  

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น นับว่าเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารองค์กรยุคใหม่ที่เน้นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความตื่นตัว กับสังคมโลกยุคปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
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เศรษฐกิจและสังคมตามมาพร้อมที่จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญ
ที่มีศักยภาพต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารในปัจจุบันก าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงใน
อัตราที่รวดเร็ว ผู้น าต้องมีความฉลาดในการบริหารองค์กร เพื่อขจัดปัญหา ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของโลกาภิวัตน์ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรจะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จโดย องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในอันดับแรก  
การเรียนรู้ของแต่ละองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้น กลุ่มคนที่ท างานร่วมกัน  
เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นที่ต้องการ สามารถที่จะเรียนรู้ และตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้บริหารซึ่งควรมีภูมิปัญญาที่ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงที่ท้าท้ายต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลสามารถน าเอาความชาญฉลาดที่สะสมไว้ของบุคลากรของตนมาใช้อย่างได้ผล เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายทางการศึกษา 

สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)  ด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือพื้นฐาน 
ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้ทราบบริบทของการจัดการศึกษาว่าเป็นอย่างไร พบว่า ปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนที่ส่งผลกระทบ และควรพัฒนาตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors Analysis) ด้านจุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ 1. สถาบันการศึกษาในเขตเมืองกับ
เขตนอกเมืองมีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยกระบวนการ และผลผลิตทางการศึกษา ส่งผลต่ อ
ภาพรวมในการบริหารจัดการศึกษา 2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมากที่มีทรัพยากรทางการศึกษา
ไม่เพียงพอส่งผลต่อการ บริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการศึกษา 3. สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน 5. ครูผู้สอน
ส่วนหนึ่งสอนไม่ตรงกับสาชาวิชาเอก และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนมากเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่มีครูไม่ครบชั้น 6. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังไม่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 7. นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและขาดทักษะ
ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 8. คุณภาพ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 9. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 10. จ านวนผู้เรียนสายอาชีพต่ ากว่าเป้าหมาย  
11. การผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Provincial Education Office, 2017) จากปัญหาที่ เกิดขึ้นท าให้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าในการ
แก้ปัญหาในระยะยาวนั้นควรน าหลักการและแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพราะ
ถ้าองค์กรสนับสนุนบรรยากาศความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการศึกษาถึงการเปิดรับแนวคิด  
ใหม่ ๆ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรสะท้อนความรู้สึกของตนในการท างาน องค์กรเน้นการเรียนรู้ให้
เป็นกระบวนการ และน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลให้การศึกษา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

219 

และฝึกอบรม และการส่งผ่านข้อมูลกัน และผู้น าให้ความส าคัญ ในการเรียนรู้ของบุคลากรโดยเป็น
แบบอย่าง และให้การสนับสนุนให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้  และจากการศึ กษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้มีนักวิชาการหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อและเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากสังคมมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา องค์กร
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น จึงจ าเป็นต้องให้บุคลากรในองค์กรมี
การเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลจักรส าคัญต้องได้รับการพัฒนาเพื่อ
ผลักดันสมาชิกในสถานศึกษาและท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้จึงมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเน้นการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร อีกทั้งยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับสถานศึกษาทุกระดับ ถ้าสถานศึกษา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะท าให้บุคลากรในสถานศึกษานั้นเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้า
บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ก็จะท าให้สถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญที่สถานศึกษาควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ จึงมี
ความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะไดน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มีการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับใดและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,710 คน จาก 342 สถานศึกษา          
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาและได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎที่  
ชูแมคเกอร์ และโลแมกซ์ (Schumacher & Lomax, 1996)  แฮร์ และคณะ (Hair et al., 1998) 
แนะน าให้ใช้ขนาด   กลุ่มตัวอย่าง 10 – 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อ 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 7 ตัวแปร จึงได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 140 คน  แต่เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลงจากอัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 cited in  Srisa-ard, 2002) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 324 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย      
3 ตอน คือ 1) สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบบสอบถามนี้มี
ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.965 

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  1) ตัวแปรต้นคือตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5 ตัว
แปร ได้แก่ ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X1) ตัวแปรกลยุทธ์ในการบริหาร (X2) ตัวแปรการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (X3) ตัวแปรการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร (X4) และตัวแปรการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กร (X5) 2) ตัวแปรตามคือตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรความ
ผูกพันต่อองค์กร (Y1) และตัวแปรการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Lo) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี ้
   3.1 ติดต่อเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน าแบบสอบถามพร้อม
หนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

   3.3 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกสาขาวิชาแล้ว น าแบบสอบถาม ทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบได้แบบสอบถามจ านวน 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลที่
ได้มาลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   
    ผู้วิจัยมีขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

    4.1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่ง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี ้
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ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับ
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับ

มากที่สุด 
    4.2 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดของอิทธิพล ลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในโมเดล  
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ Observed Path Analysis โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป   

 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม แสดงดัง
ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1  ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 
 

ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

n= 324  
ระดับ 

X  S.D. 

1. ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 
2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร 4.22 0.45 มาก 
3. ด้านการให้อ านาจและสร้างความสามารถให้กับบุคลากร 4.22 0.48 มาก 
4. ด้านการจัดการความรู้ 4.19 0.44 มาก 
5. ด้านการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4.19 0.47 มาก 

รวม 4.21 0.41 มาก 
  
 จากตารางที่ 1  พบว่า ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.21, S.D. = 0.41)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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เลขคณิตเลขคณิตสูงสุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ใน
ระดับมาก (x̅= 4.22, S.D. = 0.45) และด้านการให้อ านาจและสร้างความสามารถให้กับบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.22, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.45) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่ าสุดเท่ากัน
สองด้านคือ ด้านการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.19,S.D  =0.44) และ 
ด้านการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.19,S.D  
=0.47) ตามล าดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

    2.1 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
รวมทั้งหมด 6 ตัวแปร ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบค่าบ่งชี้การไม่เกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่าง
คู่ตัวแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก 1) ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ต้องมีค่าไม่
มากกว่า 10 และ 2) ค่า Tolerance ไม่น้อยกว่า 0.100 ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดง 
ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ค่าสถิติของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด 6 ตัวแปร มีค่า
องค์ประกอบที่สูงเกินความเป็นจริง (VIF) อยู่ระหว่าง 2.719 ถึง 3.338  มีค่าไม่มากกว่า 10 แสดงว่า 
ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรไม่มีปัญหาเกิดความสัมพันธ์กันเองระหว่างคู่ตัวแปร (Multicollinearity) และมี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมได้ (Tolerance)  อยู่ระหว่าง 0.300 ถึง 0.368 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด จึงสามารถน าตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรสาเหตุที่สามารถน ามาวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ และ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร ทั้ง 6 ตัวแปร 

ตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig Tolerance VIF 
b β 

X1 0.105 0.122 3.050 .002 0.300 3.338 
X2 0.124 0.149 4.083 .000 0.360 2.781 
X3 0.127 0.134 3.458 .001 0.320 3.130 
X4 0.125 0.155 4.292 .000 0.368 2.719 
X5 0.212 0.257 7.019 .000 0.357 2.798 
Y1 0.189 0.241 6.260 .000 0.323 3.092 

R = 0.921,  R² = 0.848,   F Change  = 295.32,  Sig. F Change =0.000,   Durbin-Watson =2.026 
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พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการบริหาร (X1, b=0.105, t=3.05)   
2) ตัวแปรกลยุทธ์ในการบริหาร (X2, b=0.124, t=4.08) 3) ตัวแปรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
(X3, b=0.127, t = 3.46) 4) ตัวแปรการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร (X4, b=0.125, t= 4.29)   
5)ตัวแปรการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (X5, b=0.212, t= 7.02) และ 6) ตัวแปรความผูกพันกับ
องค์กร (Y1, b=0.189, t= 6.26) มีอิทธิพลทางตรงหรือส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

2.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ได้รูปแบบตามสมมุติฐาน โดยจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path 
coefficients) ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์เส้นทางด้วย การทดสอบค่าสถิติทดสอบ t (t-test) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ รวมทั้งผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงดังภาพที ่1 และ ตารางที่ 3 

 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
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ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาและผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามสมมุติฐาน 

 
ตัวแปรเหต ุ ตัวแปรผล R2 DE IE TE 

X1  
 

Learning 
Organization 

(LO) 

 
 
 

0.85 

0.11 0.04 0.15 
X2 0.12 0.06 0.18 
X3 0.13 0.01 0.14 
X4 0.13 0.03 0.16 
X5 0.21 0.04 0.25 
Y1 - - 0.19 
X1  

Organization 
commitment 

(Y1) 

 
 

0.68 

0.23 - 0.23 
X2 0.32 - 0.32 
X3 0.08 - 0.08 
X4 0.19 - 0.19 
X5 0.18 - 0.18 

 
จากภาพที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากตัวแปร  
การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (X5) มากที่สุด  รองลงมาได้แก่  ตัวแปรความผูกพันกับองค์กร (Y1)    
ตัวแปรกลยุทธ์ในการบริหาร(X2) ตัวแปรการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร (X4)  ตัวแปรการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร (X1) และตัวแปรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Path coefficients) เรียงตามล าดับดังนี้ 0.25, 0.19, 0.18, 0.16,0.15 และ 0.14 ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุ
ทั้ง 6 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 85 และรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี (2 =0.00, df =0, p-value = 1.00, RMSEA =0.000) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
อภิปรายผล 
 1) จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่  
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู้และมีการเรียนรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรในปัจจุบันว่า ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กรทุก
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ระดับ พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีบรรยากาศ มีการจูงใจ  
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการเรียนรู้ พัฒนาองค์กรให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกน าไปสู่เป้าหมาย และความเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์กร 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่
เน้นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความตื่นตัว กับสังคมโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมา
พร้อมที่จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีศักยภาพต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องได้รับการอบรม จึงท าให้ระดับความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2) จากผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร 
โดยได้รับอิทธิพลจากตัวแปรการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ตัวแปรความ
ผูกพันกับองค์กร ตัวแปรกลยุทธ์ในการบริหาร ตัวแปรการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร ตัวแปรการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร  และตัวแปรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
(Path coefficients) เรียงตามล าดับดังนี้ 0.25, 0.19, 0.18, 0.16,0.15 และ 0.14 ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุ
ทั้ง 6 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 85 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารในปัจจุบันก าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็ว  ผู้น าต้อง
มีความฉลาดในการบริหารองค์กร เพื่อขจัดปัญหา ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรจะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้ประสบความส าเร็จโดย 
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในอันดับแรก การเรียนรู้
ของแต่ละองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้น เรียนรู้และพัฒนาตนเองกับกลุ่มคนที่
ท างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นที่ต้องการ สามารถที่จะเรียนรู้ และ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงท าให้ ตัวแปรการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงมีความส าคัญ
และส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด อีกทั้งผู้บริหารซึ่งควรมีภูมิปัญญาที่ฉลาดในการ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าท้ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลสามารถน าเอาความชาญฉลาดที่สะสมไว้ของ
บุคลากรของตนมาใช้อย่างได้ผล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยเฉพาะ
สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996) ที่กล่าวไว้ว่าบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารที่ควรต้องท าคือ
การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ พร้อมต่อการเอื้ออ านาจให้พนักงานรับมอบความรับผิดชอบ
และอ านาจที่สอดคล้องกับความสามารถ กับบุคลากรในองค์กร  ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับทั้งการ
ให้อ านาจและสร้างความสามารถไปพร้อม ๆ กัน เป็นวิธีที่จะให้ทั้งอ านาจและสร้างความสามารถ 
ในการใช้อ านาจให้กับบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับความส าคัญที่บุคคลมีต่อองค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และทุกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นั้น สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของศศกร ไชยค าหาญ (Chaikumhan, 2007) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพบว่าตัวแปรปัจจัยการพัฒนาบุคลากรและตัว
แปรปัจจัยกลยุทธ์ขององค์การเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรรณะ บุษบา (Butsaba, 2010) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพบว่าตัวแปรการ
จูงใจส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรูสนานี ยาโม (Yamo, 
2013) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และไคเซอร์ (Kaiser, 2000 cited in  Supkrasae, 2009) 
ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3 ลักษณะ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ การมีอิสระในการเรียนรู้ความเป็น
เอกภาพในองค์กร ปัจจัยด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ การคิดอย่างเป็นระบบ การ
ตรวจสอบจากภายนอก การสร้างองค์ความรู้ ปัจจัยด้านการด าเนินงานบริหารจัดการใน 4 เรื่อง คือ 
การสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้ การจูงใจเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรใน 2 ลักษณะ คือ การจัดโครงสร้างแบบผสมผสาน การจัดโครงสร้างที่
เอื้ออ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านระบบองค์กร ปัจจัยด้านบรรยากาศการท างาน 2 ลักษณะ คือ 
บรรยากาศการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยการจูงใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยทุกปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากสังคมมี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา องค์กรจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น 
จึงจ าเป็นต้องให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ซึ่งเป็น  
กลจักรส าคัญต้องได้รับการพัฒนาเพื่อผลักดันสมาชิกในสถานศึกษาและท าให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้าสืบไป การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้
             1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ 
และด้านการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควร
จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรในสองด้านนี้เพื่อท าให้สถานศึกษามีความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มากขึ้น 
              1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวก
จากตัวแปรการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและด าเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1 ถึงแม้ว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรจะส่งผลต่อตัวแปรการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 85 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาศึกษา 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพิ่มเติมเช่น ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรปัจจัยขนาดของสถานศึกษา เป็นต้น 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยว่ารูปแบบเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคหรือลักษณะของพื้นที่ในเมืองกับนอกเมืองหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 41 คน  
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัด  
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบประเมินความพึงพอใจ และชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบ
บรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t – test for dependent samples  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องพันธะโคเวเลนต์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ค าส าคญั 
 พันธะโคเวเลนต์ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ กิจกรรมปฏิบัติจริง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement of 
mathayomsuksa four students by inquiry – based learning with hands – on activity on 
Covalent bond, 2) to compare critical thinking skill of mathayomsuksa four students by 
inquiry – based learning with hands – on activity on Covalent bond, and 3) to study students’ 
satisfaction toward learning through inquiry – based learning with hands – on activity on 
Covalent bond. The sample was 41 mathayomsuksa four students studying in the first 
semester of the academic year 2019 at Mathayomprachaniwet secondary school in the 
service of Bangkok Metropolitan Administration, selected by purposive sampling. There were 
five sets of research instruments; inquiry - based learning lesson plan, learning achievement 
test, critical thinking skill test, satisfaction assessment and hands – on kit. The data were 
analyzed by using mean, percentage, standard deviation and t – test for dependent samples.  
 The results indicated that: 1) Students had higher learning achievement than 
before after learning through inquiry – based learning with hands – on activity on Covalent 
bond at the .05 level of confidence. 2) Students had higher critical thinking skill than before 
after learning through inquiry – based learning with hands – on activity on Covalent bond 
at the .05 level of confidence. And 3) Students’ satisfaction toward learning through inquiry 
– based learning with hands – on activity on Covalent bond as was at the highest level. 
 
Keywords 
 Covalent Bond, Inquiry – Based Learning, Hands – On Activity, Critical Thinking 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การด าเนิน
ชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการศึกษาซึ่งมี
ความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติ การเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ลักษณะของห้องเรียน 
ในศตวรรษที่ 21 เป็นห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student - centric) ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์หลักในการเรียนรู้ เน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) จัดการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับ
ผู้เรียนเฉพาะราย (Adaptive learning) จัดสิ่งแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ จัดวางระบบ กฎเกณฑ์
และวิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจและติดตามผู้เรียน เน้นการวัดประเมินอิงการปฏิบัติ (Performance - 
based assessment) และมีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Fakkao, 2015) โดยทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st 
century skills) ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
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เทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหนึ่งองค์ประกอบในทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด คิดเป็น  
คิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คือ การคิดพิจารณาและประเมินข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดด้วยความมีสติปัญญา มีเหตุผล น าไปสู่การก าหนดสมมติฐาน
และการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากจะเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านกาย จิต สังคมแล้วนั้น 
ยังต้องพัฒนาในด้านความคิด การคิดเป็น คิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการศึกษาสามารถสะท้อน
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) ในปีการศึกษา 
2555 - 2558 คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลักในภาพรวมและแต่ละรายวิชา มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 รวมถึง
วิชาวิทยาศาสตร์ด้วย อีกทั้งการประเมินความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนไทยในโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) ทดสอบ 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบในปี 2012 เมื่อเทียบกับปี 2009 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนใน
ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ และผลประเมินในปี 2015 กลับมีแนวโน้มลดลงจากปี 2012 (Ministry of 
education, 2016; National Institute of Educational Testing Service, 2017)  

จากสภาพปัญหาด้านการศึกษา นักวิจัยด้านการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้คิดค้นรูปแบบ หรือ
วิธีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และผลคะแนนการทดสอบ
แห่งชาติ พัฒนาความรู้เพื่อก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ     
หาความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ ใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์  (The Institute for the Promotion of 
Teaching Science and Technology, 2003) การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นทักษะที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ รู้จัก
วิธีคิดอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ (Jeenjankit, 2012) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นและจากประสบการณ์การสอนวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของผู้วิจัย 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญของวิชาเคมี ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเข้าใจ
ว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่เข้าใจยาก ไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้ และผู้เรียนยังขาดทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นหนึ่งทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
การเรียนรู้ สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนสอบ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงตระหนักว่า 
ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Hands - on activity)  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องพันธะโคเวเลนต์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องพันธะโคเวเลนต ์
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องพันธะโคเวเลนต ์
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องพันธะโคเวเลนต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตการวิจัย 
 1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 77 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน 41 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี
พื้นฐาน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การเกิดพันธะโคเวเลนต์ 2) การเขียน
สูตรโครงสร้างลิวอิสแบบจุดและแบบเส้น 3) โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่ เป็นไปตามกฎออกเตต  
4) การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 5) รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และ 6) สภาพขั้วของโมเลกุล
โคเวเลนต ์

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาทั้งหมด 
15 คาบ (คาบเรียนละ 50 นาท)ี เวลา 3 คาบต่อสัปดาห์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
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1.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 

(Hands - on activity) 
 1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Hands - on activity) เรื่องพันธะโคเวเลนต์  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
2.3 แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรม 

ปฏิบัติจริง 
2.5 ชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง (Hands-on Kit)  

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ในสาระเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมภายในบทเรียน 

3.1.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล จ านวน 6 แผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมเวลา 15 คาบ 

3.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สื่อ อุปกรณ์ รวมถึงการวัดและประเมินผล 

3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 6 มีค่าเฉลี่ย 4.34, 4.29, 4.33, 4.45, 4.49 
และ 4.37 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 3.51 ขึ้นไป แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกัน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญและน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 
3.2.1 ศึกษาตัวชี้ วัด/ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ เพื่อสร้างแบบทดสอบ โดยวัดระดับ
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พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยตามอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 4 ระดับ คือ ความรู้ -
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์  

3.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 
จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดและครอบคลุมสาระการเรียนรู ้

3.2.3 น าแบบทดสอบที่จัดท าเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
กรรมการวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3.2.4 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อ
ค าถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด  

3.2.5 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไป
ทดสอบ (try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อค าถาม และคัดเลือกข้อค าถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพไว้
จ านวน 25 ข้อ ได้ข้อค าถามที่มีค่าความยากง่าย 0.23 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น 
0.86 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 แบบวดัทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎี นิยาม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

3.3.2 สร้างแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู้เคมี จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบมีสถานการณ์ก าหนดให้ 
จ านวน 6 สถานการณ์ โดยวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การเสนอ
ปัญหา 2) การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 4) การก าหนดและ
เลือกสมมติฐาน 5) การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  

3.3.3 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จัดท าเสร็จแล้ว เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของแบบทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3.3.4 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของการใช้ภาษาในข้อค าถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด  

3.3.5 น าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อค าถาม ได้ข้อค าถามที่มีค่าความ 
ยากง่าย 0.33 – 0.67 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.33 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้
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สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.92 จัดท าแบบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรม 
ปฏิบัติจริง 

3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อหากรอบวัด
ความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  

3.4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง โดยให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ โดยแบบวัดความพึง
พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

3.4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อค าถาม  

3.4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามา
วิเคราะห์คุณภาพของข้อค าถาม หาค่าความเชื่อมั่น โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
ได้ 0.82 

3.4.5 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริงเพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 3.5 ชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง  
3.5.1 ศึกษาข้อมูล ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาระเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ และรายละเอียดของงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการสร้างชุดกิจกรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง  

3.5.2 สร้างชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จ านวน 2 ชุด โดยมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ค าชี้แจง คู่มือครู คู่มือนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบบันทึก
กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้  

3.5.3 น าชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ น าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าไปใช้สอนกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ของชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง (Hands – on kit) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  

 
4. การด าเนินการวิจัย 

 4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จ านวน 25 ข้อ และแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 30 ข้อ 
บันทึกคะแนนผลการสอบก่อนเรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ประเมินนักเรียนในด้านพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มระหว่างการจัดการเรียนรู้  
 4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ จ านวน 25 ข้อ และแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 30 ข้อ 
บันทึกคะแนนผลการสอบหลังเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 ให้นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง เรือ่ง พันธะโคเวเลนต์ เก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางสถิต ิ
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 สถิติบรรยาย เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
  5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง โดยใช้ t - test for dependent 
samples  
  5.3 เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง โดยใช้ t - test for dependent samples 
  5.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่าน
กิจกรรมปฏิบตัิจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต ์
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติ t - test วิเคราะห์ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์  

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ก่อนและหลังการ  

จัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบ t - test for dependent samples 
 

การทดสอบ n x̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 41 7.76 2.30 

-22.06 .000 
หลังเรียน 41 16.37 2.89 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
7.76 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.30 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.37 คะแนน (คะแนน
เต็ม 25 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.89 วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t - test for dependent 
samples พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถิติทดสอบ t - test for dependent samples 

 
การทดสอบ n x̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 41 8.34 1.71 

-32.35 .000 
หลังเรียน 41 19.02 1.80 

 
  จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.34 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 19.02 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.80 วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t - test for dependent samples พบว่าหลัง
เรียนนักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
เรื่อง พันธะโคเวเลนต ์โดยใช้สถิติ descriptive statistics 

 
ความคิดเหน็ของนักเรียน x̅ S.D. ความหมาย 

1. ด้านผู้สอน 4.68 0.09 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.66 0.09 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.84 0.07 มากที่สุด 
4. ด้านการประเมิน 4.65 0.09 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.11 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = 0.11) 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน (x̅ = 4.84, 
S.D. = 0.07) รองมาคือ ด้านผู้สอน (x̅ = 4.68, S.D. = 0.09) ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.66, 
S.D. = 0.09) และด้านการประเมิน (x̅= 4.65, S.D. = 0.09) 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.76 คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.37 คะแนน คะแนนก่อน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ 5 ขั้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง ซึ่งท าให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการคิดพิจารณา ค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวรัตน์ โสตสิริ (Sodesiri, 
2015) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง พันธะเคมี โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน โดยมีสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.34 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย 19.02 คะแนน คะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดให้ และระบุปัญหา ข้อตกลงของ
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สถานการณ์ ตั้งสมมติฐาน พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหา และสรุปประเด็นปัญหาโดยให้ผู้เรียนร่วมกัน
ระดมความคิดเพื่อหาค าตอบที่เป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ จึงท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด 
พิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง น าไปสู่การตัดสินสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของส าราญ ดวงตาน้อย (Duangtanoi, 2009) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 47.71 ของ
คะแนนเต็มและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.57 ของคะแนนเต็ม 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์ นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านสื่อการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ เนื่องจากในกิจกรรม
การเรียนการสอนผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อค้นคว้าหาค าตอบที่ถูกต้อง และสื่อ
การสอนนี้มีความแปลกใหม่ จึงท าให้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก  
กล้าลงมือท าด้วยตนเอง และคอยชี้แนะนักเรียนโดยทั่วถึง และมีความเป็นกันเองกับผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
ไม่รู้สึกกดดัน กิจกรรมในห้องจะมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่น ท างานร่วมกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จึงท าให้ความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมมี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Eastwood (2013) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ด้วยเกมสร้างแบบจ าลองในการเรียนเคมีอินทรีย์ ผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรม
และช่วยให้เข้าใจเคมีอินทรีย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมปฏิบัติจริง (Hands – on kit) มีรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนค่อนข้างมาก และเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ส าหรับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนควรชี้แนะขั้นตอนต่าง ๆ  
ในกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนสอน เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม
ตนเอง 
 1.2 จากการสอน พบว่า นักเรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้าและไม่ทันเพื่อน เกิดจากนักเรียนมี
ฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้นฐานความรู้เดิมถือว่ามีความส าคัญในการเรียนรู้ จึงควรตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียนโดยการทดสอบก่อนเรียนและสอนซ่อมเสริมความรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (19.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังไม่สูง
เท่าที่ควร ดังนั้นควรออกแบบกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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 2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนการ
สอน ด้านครูผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยในด้านการวัดประเมินผล ผู้เรียนมีความพึง
พอใจน้อยที่สุด ดังนั้นควรออกแบบเครื่องมือและวิธีวัดประเมินผลให้มีความหลากหลาย 
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[Education development plan vol.12]. Bangkok.  

National Institute of Educational Testing Service. (2017). khanǣn ʻōnet [O-net score]. 
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บทคัดย่อ 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นบทความทางวิชาการที่น าเสนออีก
แง่มุมของวิธีวิทยาการจัดการความรู้ ภายใต้การนิยามใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาอัตติภาวะนิยม
เป็นหลักส าคัญ ที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์
สามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ มีอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง การถอดบทเรียนจึงสามารถ
ด าเนินไปได้ตามความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นระบบ สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งในแง่ลบและบวกไปสู่การมีความรู้  โดยที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ เป็นผลจากที่มนุษย์ตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเอง        
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนความสลับซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน 
 
ค าส าคญั 
 การถอดบทเรียน การเรียนรูต้ลอดชีวิต มนษุย์ 
 

ABSTRACT 
 Lesson learned for lifelong learning in human is an academic article that 
presents another aspect of the knowledge management methodology and under the 
new main definition of existentialism philosophy believes that human nature and the 
social environment are not fixed and can determine their own life. Lessons learned 
can therefore be carried out according to human needs in a systematic way. Can 
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synthesize phenomena that occur in the past, present and future where man is the 
center of learning is the result of human interpretation giving meaning that responds 
to their own experiences to improve the quality of life on the complexities of today's 
society. 
 
Keywords 
 Lessons learned, lifelong learning, Human 
 
บทน า 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ทางออกส าคัญที่โลกก าลังให้ความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์และ
สังคม ในขณะที่มนุษยชาติปัจจุบันไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะออกจากวิกฤตการณ์ทางตันที่สลับซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นกระบวน
เฉพาะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในตัวมนุษย์ที่แตกต่างจากสรรพสิ่งทั้งมวล ท าให้มนุษย์สามารถปรับตัว 
สร้างสรรค์สังคม วัฒนธรรมของโลกอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้จึงเป็นกุญแจส าคัญของมนุษย์ที่ต้องลุก
ขึ้นเปลี่ยนแปลงตนเอง และด ารงตนเพ่ือความอยู่รอดตลอดชีวิต (Wasee, 2005) แต่การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อการถอดบทเรียนในทุก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดสาระสะเทือนคิดอย่างจริงจัง (Critical reflection) เพราะ
การสะท้อนคิดอย่างจริงจังนั้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในมนุษย์ขั้นสูงสุด (mature cognitive 
development) ดังที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี (Phanich, 2015)  ได้กล่าวถึง
ในหนังสือการจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข ตอน
หนึ่งว่า มนุษย์นั้นมีสมองซึ่งเป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ 
และควรจะมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติ แต่สังคมปัจจุบันได้ถักทอกันเป็นโครงสร้างอัน
แข็งแกร่งที่กักขังมนุษย์ไว้ ประดุจถูกจับกุมคุมขังในคุกทางสังคม จนไร้ศักยภาพที่จะออกจากปัญหา
อันซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่ แม้สังคมได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อันน่า
อัศจรรย์ แต่ดูเหมือนว่ายังเสริมสร้างพันธนาการทางสังคมที่ถูกเชื่อมโยงกับนวัตกรรมเหล่านั้นทุกเวลา 
กักขังมนุษย์ไว้อย่างแน่นหนามากขึ้น จนมนุษย์ไม่มีเวลาให้ความส าคัญกับเรื่องตนเอง ความจริงแล้ว
มนุษย์ต้องรู้วิธีการปลดปล่อยตนเองสู่ศักยภาพเสรีภาพและความสุข ตลอดชีวิตของตนเองให้ได ้
 ในขณะที่วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้ความใหญ่และซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน  
มากดทับความเป็นมนุษย์  ให้รู้ สึกว่าตัว เองไร้ศักยภาพที่ จะลงมือกระท าอะไรบ้างอย่าง 
(Helplessness) ซึ่งโดยปกติของความเป็นมนุษย์นั้น เมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาก็อยากที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้มันดีขึ้น แต่ปัญหาปัจจุบันเป็นความยากจน ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ยาเสพติด ความ
รุนแรง การท าต่อสิ่งแวดล้อม ความตกต่ าทางศีลธรรม มนุษย์ก็ไม่รู้จะช่วยแก้ไขอย่างไร มีความรู้สึ ก
หมดวัง (Hopelessness) หาทางออกไม่ได้ ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีศักยภาพ ความรู้สึกหมดหวัง 
ความรู้สึกไม่มีคุณค่า ความรู้สึกหาทางออกไม่ได้ ยังเพิ่มความเครียดให้มนุษย์ในสังคมน าไปสู่
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในสังคม (Phanich, 2015)  ในขณะที่เทรนด์เพ่ือคว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

243 

มนุษย์ต้องย้อนกลับมามองตนเองเพื่อรักษาสิ่งดี ๆ ที่เป็นอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุล เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดีย และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืน แต่ถึงแม้นัก
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมวาดความฝันดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสังคม ก็ยังพบอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ในตัวมนุษย์ตั้งแต่ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมจนมาถึงยุคข้อมูลข่าวสาร คือ 
รูปแบบ เป้าหมาย การจัดการและโอกาสในการเข้าถึง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางความคิด
ในมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ท าให้มนุษย์ต้องรู้จักใช้เครื่องมือและช่องทางการเรียนรู้
ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ทักษะการมีชีวิตรอดในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป (Plainoy, 2006)  
 บทความทางวิชาการฉบับนี้ถ่ายทอดเครื่องมือส าคัญที่มนุษย์สามารถน าไปใช้ในวิถีชีวิต เน้น
การเข้าถึงตัวตนผ่านวิธีวิทยา ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เรียกว่า “การถอดบทเรียน” โดยมีกระบวนทัศน์
เบื้องหลังการถอดบทเรียน กล่าวคือ “ความรู้แต่ละอย่างสร้างขึ้นมาภายใต้ปรัชญา ความเชื่อและโลก
ทัศน์ของผู้สร้างที่แตกต่างกัน ผลผลิตของความรู้จึงแตกต่างกัน” ฉะนั้นบทความฉบับนี้ชี้ถึงความต่าง
ในกระบวนการถอดบทเรียนไปจากอื่น ๆ เน้นปรัชญาอัตติภาวะนิยม (Existentialism) ที่มีความเชื่อ
ว่าธรรมชาติของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์สามารถก าหนดชีวิตของ
ตนเองได้ มีอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง (Sudthirad, 2016) การถอดบทเรียนจึงสามารถ
ด าเนินไปได้ตามความต้องการของผู้ถอดบทเรียน ซึ่งบทเรียนเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้จากการท าในอดีต
ทั้งการกระท าจากตัวมนุษย์เองและผู้อื่น บทเรียนที่เกิดขึ้นหากเกิดจากตัวมนุษย์ก็จะเกิดการเรียนรู้
ภายในตนเอง เป็นการสกัดเอาแต่เนื้อ ๆ ที่ส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีเป้ าหมาย 
บทความฉบับนี้จึงได้น าเสนออีกมุมหนึ่งในการถอดบทเรียนทั่วไป เป็นการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สามารถไปประยุกต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองจากวิธีวิทยาฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการ
ค้นพบความรู้ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวมนุษย์ไปสู่การเคารพความรู้ในตัว 
 
การถอดบทเรยีนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลว หรือการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ
ประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือ
ล้มเหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษา
เรียนรู้ได้  
 อย่างไรก็ตามการถอดบทเรียนที่กล่าวถึงในบทความฉบับนี้ คือ กระบวนการทบทวน สรุป
บทเรียนจากการกระท า ประสบการณ์ที่ผ่านมาในมนุษย์ ที่ส าแดงให้เห็นถึงรายละเอียดหรือความรู้ 
ทั้งมุมบวกและลบไปสู่การพัฒนาตนเอง ที่ไม่เพียงแต่การถอดบทเรียนจากกิจกรรมหรือโครงการ 
ต่าง ๆ แต่หมายรวมถึงทัศนคติ การรับรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ที่เรียกว่า การถอด
บทเรียนเพื่อสร้างความรู้ ในการพัฒนาตัวตน ซึ่ งสอดคล้องกับการตีความจาก Fostering 
Transformative Learning เขียนโดย Edward W. Taylor และน าเสนอโดย ศาสตราจารย์วิจารย์ 
พานิชย์ ในหนังสือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : Transformative Learning ที่อธิบายว่า การให้เกิด
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การพัฒนาตัวตนต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกทัศน์ (Affective Attributes) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive 
Attributes) และพฤติกรรม (Psychomotor Attributes) อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วน
ในทุกด้านของมนุษย์ (Phanich, 2015) ในขณะที่ มงคลชัย วิริยะพินิจ ได้อธิบายถึงการถอดบทเรียน
ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นข้างต้นว่า โดยหลักแล้วคือการได้มาซึ่งความรู้ใหม่นั้น อาจไม่เพียงเป็ น
ความรู้ที่ได้จากหนังสือต ารา แต่หากมันคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในสมองของคน หรือแอบแฝงอยู่ในความ
เป็นตัวตนของแต่ละบุคคล ต้องเรียนความสุขในตนเองโดยการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนในชีวิต 
ไปสู่ความห่วงใยเอาใจใส่ทุกข์สุขของคนใกล้ตัว และเมื่อมนุษย์มีความสุข มนุษย์ก็พร้อมที่จะเป็นคนดี
ต่อสังคม โดยการสร้างสรรค์ความรู้ให้กับสังคม แบ่งปันความรู้ที่ได้จากชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นใน
สังคม (Wiriyaphanich, 2016) 
 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสร้าง
การเรียนรู้ในการพัฒนาตัวตน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ในตัวตัวมนุษย์ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นทุนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน 
จึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียน ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็น
รูปธรรม อันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
การนิยามองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 นักวิชาการที่ ชื่อ Peter Senge ได้ เขียนหนังสือ  The Fifth Discipline: the Art and 
Practice of The Learning Organization อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญเพื่อไปสู่บุคคลแห่งการ
เรียนรู้ว่า ต้องเป็นบุคลที่มีมุมมองเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่มีอยู่โดยรวม ต้องพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่องและรู้สึกอยากพัฒนาตนเอง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมี
รูปแบบความคิดที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  (Wiriyaphanich, 2016) นอกจากนี้ Shukla (1997) ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบส าคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ สามารถเปลี่ยนแปลง มีความ
ยืดหยุ่นในเป้าหมาย และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Shukla, 1997) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเมื่อพูดถึงองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อไปสู่บุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เขียนจึงให้นิยามว่าเป็นกระบวนการสกัดเอาประเด็นส าคัญในเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอย่างถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ 
 1. การถอดบทเรียนเป็นวิธีวิทยาประเภทหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งในแง่ลบและบวกไปสู่การมี “ความรู้” และการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
 2. การถอดบทเรียน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม 
เจตคติที่มีผลระยะยาวต่อการคิดวิเคราะห์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ในมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู ้
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 3. การถอดบทเรียนไม่ใช่ชุดความรู้ใดความรู้หนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้น
ทั้งในตัวเองและผู้อื่น เป็นผลจากที่มนุษย์ตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์
ของตนเอง ทั้งที่ตัวเองรู้และไม่รู้ตัว 
 4. การถอดบทเรียนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่เจาะจงการเรียนรู้ 
ต้องมีมุมมองวงจรชีวิต เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญในการถอดบทเรียนเพื่อไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น 
ต้องสามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วยตนเอง เป็นผล
จากการตีความให้คุณค่า ให้ความหมายที่ตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเองโดยมีความมุ่งหวังเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิตทั้งในด้านปัญญา กาย ใจ และจิตวิญญาณ 
 
จุดมุ่งหมายของการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิใช่กิจกรรมหรือวิธีการในการประเมินหรือสรุป
โครงการหรือกิจกรรมทางสังคมโดยทั่วไป แต่มนุษย์ยังสามารถที่จะใช้การถอดบทเรียนได้  4 
จุดมุ่งหมาย ดังน้ี 

 1. เพื่อเป็นการประมวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนคิดอย่างจริงจังผ่านโลกทัศน์ 
ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมในตัวมนุษย์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างถาวรในทางที่ดีขึ้น 
ผ่านการปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งเป็นการกระท าเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ความรู้ซึมซับเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของตนเอง โดยการปฏิบัติการนั้นเกิดจากความหลากหลาย ทั้งใช้แบบเหตุผล (Cognitive) 
แบบใช้อารมณ์ (Affective) แบบใช้พฤติกรรม (Behavior) แบบใช้ปัญญาญาณ (Intuitive) แบบใช้
การเคลื่อนไหว (Kinesthetic) และแบบใช้จิตปัญญาญาณ (Spiritual) ซึ่งจุดมุ่งหมายข้างต้นยัง
สอดคล้องกับการตีความในหนังสือ Transformative Approaches to Cultural Responsive 
Teaching: Engaging Cultural imagination โดยเนื้อหา มีการน าจินตนาการที่ได้จากจิตส านัก และ
จิตไร้ส านัก ในเรื่องราวประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองมาไตร่ตรองสะท้อน หรือเอามาตีความ 
(Tisdell & Tolliver, 2009) 

 2. เพื่อเป็นวิธีที่จะช่วยบรรลุการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างถาวร (Phanich, 2016)  จาก
การตีความดังกล่าวถือเป็นการเคารพความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 
การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นความรู้ในตัวตน ไม่ใช่ความรู้ในต าราที่มีผู้บันทึก
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สร้างความรู้ใหม่มา หากแต่คือ ความรู้ความช านาญที่มีอยู่ในตัวตนในแต่ละ
บุคคล ที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการท างาน ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีความรู้อยู่ในตัว บางอย่างก็แจ้ง
ชัด บางอย่างก็ซ่อนเร้น จนแม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้ อาจเป็นเรื่องการท าไร่ ท านา ท าสวน 
ศิลปะ ธรรมะ การท ากับข้าว ท าขนม ผสมปูน ช่างปลูกบ้าน ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง เรียกอีกนัยหนึ่งว่า 
ความรู้เชิง “วัฒนธรรม” 

 3. เป็นจุดเปลี่ยนที่จะท าให้มนุษย์มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีความสุข ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายส าคัญของการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นรูปธรรมของการเคารพ
ความรู้ในตัวมนุษย์นั่นเอง ขณะที่มนุษย์ยุคก่อนทันสมัยจะสร้างกระบวนการเรียนรู้กล่อมเกลาให้
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มนุษย์จัดการกับอารมณ์และความทุกข์ในชีวิต เพื่อให้เกิดการปล่อยวาง ยอมรับในผลการกระท า  
นั้น ๆ ซึ่งยากจะหาเหตุผลมาอธิบายในระดับมนุษย์หรืออธิบายในมิติปัจจุบัน (Ngamwithayapong, 
2006) 

 4. เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้โดยการพึ่งพาตนเอง อันหมายถึงเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในมนุษย์ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการถอดเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการสะท้อนความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีในตัวตนออกมาภายนอกจนเกิดเป็น
ความรู้ใหม่แก่ผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุดความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง น าสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้นเพ่ือการอยู่รอดในสังคมโดยการพึ่งพาตนเอง 
 
กระบวนการถอดบทเรียนเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ มีการสั่งสมประมวลผล 
พัฒนาข้อมูลหรือชุดประสบการณ์ที่ตนเองประสบมาโดยตรงในวิถีทางต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มิใช่
เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ทันทีทันใด (Ngamwithayapong, 2006) ซึ่ง Bruner (1963) เชื่อว่า มนุษย์เลือก
ที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบตัวเอง (Discovery learning) 
ส่วน Ausuble (1968) เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเป็นความทรงจ าที่จะสามารถน าไปใช้ใน
อนาคต อันหมายถึง มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ไปสู่การคิดรวบยอดใหม่ ไปสู่ความหมายในชีวิต ส่วน 
Klausmeier (1985) ที่มุ่งเน้นการบันทึกในหน่วยความจ าต่าง ๆ ได้แก่ 1) การบันทึกผัสสะ (sensory 
register) 2) ความจ าระยะสั้น (short-term memory) และ 3) ความจ าระยะยาว ( long-term 
memory) เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในการประมวลผลและ  การบันทึกลงในหน่วยความจ า 
ขณะเดียวกันหลักการ SOI Model ของ Mayer (1996) ได้น ามาใช้ส าหรับการออกแบบให้เกิดการ
เรียนรู้ฯ นั่นคือการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การแก้ปัญหา และการจัดระเบียบข้อมูล ส่งผลให้ประมวลสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นการจัด
หมวดหมู่ที่ช่วย ผู้เรียนในการลดข้อจ ากัดของการท างานในหน่วยความจ าขณะท างาน (cognitive 
load) รวมถึงมีการบูรณาการข้อมูลที่ได้รับเข้ามา กับข้อมูลที่มีอยู่เดิม ให้สามารถแก้ไขปัญหาจาก
ภารกิจได้  เช่นเดียวกับ  Ausuble (1968 ) ในหลักการ advance organizer ซึ่ งมีการจัดการ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียน  รู้อย่างมีความหมาย  จึงสามารถได้
สนับสนุนแนวคิดของ Ausuble ว่า ความทรงจ าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
1) การแยกความแตกต่าง คือ การที่มนุษย์รู้จักในสิ่งที่ประสบมาก่อน อธิบายได้ถึงสิ่งที่ เคยประสบได้
อย่างชัดเจนว่าแต่ละสิ่งอย่างที่ประสบมานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ 2) การมี
บทสรุปล่วงหน้า คือ มนุษย์สามารถที่จะสรุปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้ว่ามีผลอย่างไร และสิ่งที่ก าลังเผชิญอยู่
ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร และหากน าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน มาเชื่อมโยงกัน ก็จะสามารถที่
จะหาข้อสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ (Ratthanathongkam, 2013) หมายถึงการรู้จัก และความ
ใส่ใจ ซึ่งจะด ารงคงอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัดมาก แต่ละบุคคลมีความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด 
ควรมีการเก็บข้อมูลไว้ช่ัวคราวไปด้วย ฉะนั้นการถอดบทเรียนจึงมิใช่การถอดบทเรียนหลังจากเสร็จสิ้น
ปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่ต้องกระท าเป็นกระบวนการ 2 กระบวนการ ดังนี้ 
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 1. ขั้นการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการถอดบทเรียน  
  การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการถอดบทเรียนจากตัวมนุษย์โดยที่ตัวตน
ของมนุษย์เป็นกระบวนการส าคัญในการถอดบทเรียน (Learning Facilitator) ที่สามารถสร้างสรรค์ 
หรือต่อยอด ไม่ว่าในทางระบบคิด การกระท า หรือระบบคุณค่า ที่เกื้อหนุนให้ตัวมนุษย์ทักทอ
ความสัมพันธ์ที่ประสานกลมเกลื่อนอย่างยั่งยืน (Harmonious) เพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมดุล
ทั้งกายจิต สังคม จิตวิญญาณ หรือเรียกว่า เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ขั้นการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก 
  หลักการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งตามแบบโบราณที่มนุษย์ในอดีตใช้กันคือ การสืบค้นเข้าไปให้
เห็นอย่างลุ่มลึก อันหมายถึง การหยั่งรู้ (Insight) ซึ่งสภาวะในการเรียนรู้เช่นนี้เป็นสภาวะการเรียนรู้ที่
ส าคัญในโลกสมัยใหม่ นัยความหมายคือ การหยั่งลึก หยั่งเห็น มองไกล การเชื่อมหากัน การถอด
บทเรียนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตนัน้จะต้องลุ่มลึก ซึ่งขั้นการหยั่งรู้จะประกอบด้วย 3 ขั้น ได้แก ่
  2.1  การรับรู้ (Reception) อันหมายถึง ขั้นตอนพื้นฐานที่มนุษย์ได้รับข้อมูลองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวตนที่หลากหลายผ่านประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เข้ามาสั่งสมไว้เป็น
ประสบการณ์ของตนเอง และต้องตระหนักถึงเงื่อนไขที่มนุษย์มีโดยธรรมชาติคือ ความซับซ้อนของวิถี
ชีวิตในโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการรับรู้หรือเรียกว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning 
Disability) ได้แก ่
    2.1.1  การมีก าแพงในใจตัวเอง มีหลายสิ่งหลายอย่างมองแล้วไม่เห็น 
เนื่องจากต่างคนต่างยึดติดกับตัวเอง มีตัวเองเป็นศูนย์กลางทางจักรวาล ทางความคิด ไม่เปิดรับและ
สร้างก าแพง ไม่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่หลากหลาย 
    2.1.2  การวิ่งไล่กวดปัญหา โดยไม่จดจ่อและลงลึกกับรากเหง้าของปัญหา 
นอกจากไม่สามารถไล่ตามปัญหาทันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้ว อาจจะยิ่งท าให้ปัญหา
บานปลายไปมาก 
    2.1.3  ศัตรูอยู่ภายนอก มองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหาโดยไม่เห็นว่าตัวเราเอง
อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งเหล่านี้คือปัญหา เป็นสิ่งที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องให้ความส าคัญใน
การเฝ้ามองตัวเองและหัดต้ังค าถามกับตัวเอง 
    2.1.4  มายาคติแห่งประสบการณ์ตรง บางเรื่องราว หรือบางปัญหาสะสม
เป็นยาวนาน เกินกว่าจะสามารถมีประสบการณ์ตรงได้ การเรียนรู้เพื่อการมองผ่านกาลเวลาที่ยาวไกล
จึงสามารถเป็นอีกวิธีการหนึ่ง เพื่อเอาตัวรอดในชีวิต อันหมายถึง ปลดปล่อยปัญหาให้กับกาลเวลา 
 ทั้งนี้การรับรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องให้ความส าคัญต่อการรับรู้ถึงความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าแดงให้เห็นว่า หากการเรียนรู้ใดจะประสบความส าเร็จ ควรเริ่มต้นจากการลด
ก าแพงที่สร้างขึ้นในใจเป็นล าดับแรก เพื่อจิตใจสบายต่อการเรียนรู้ ไม่ติดกับดัก กับภาพ หรือเรื่องราว 
ที่เป็นปัญหาจากประสบการณ์ของตน เปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นทรง
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความสุขต่อการเรียนรู้ไปสู่การมีชีวิตที่มีความหมายและเคารพความรู้ใน
ตัวตนที่มีอยู่อย่างมีอิสรภาพ 
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  2.2  การเข้าใจ (Comprehension) อันหมายถึงการที่มนุษย์สามารถมองเห็นถึง
ความหมายและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล หรือความรู้ต่างที่ตนเองรับรู้ หรือมีประสบการณ์
มาในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ 
  2.3  การปรับเปลี่ ยน (Transformation) เป็นระดับของการเรียนรู้ที่ แท้จริ ง 
หมายความว่า การเรียนรู้แท้จริงต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวบุคคล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด (Conceptualization) การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า (Values) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Behavior) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและตระหนักรู้จากภายในตนเอง Ngamwithayapong, 
2006) ในขณะการปรับเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหม่มนุษย์พื้นฐานทั้งเรื่องของ กาย จิต สังคม 
และปัญญาอย่างเชื่อมโยงกัน 

  
ภาพที่ 1  ความเช่ือมโยงของการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก  
 
 จากรูปแบบข้างต้น สรุปได้ว่าการหยั่งรู้ในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึกคือ การ
สืบค้นเข้าไปให้เห็นถึงความลุ่มลึกผ่านการรับรู้ โดยไม่สร้างก าแพงในใจตัวเอง  ไม่ไล่กวดปัญหามาก
เกินไป ไม่มองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหา และไม่สร้างมายาคติในใจ เพื่อไปสู่การท าความเข้าใจที่
สามารถมองเห็นถึงความหมายและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความรู้ต่าง  ๆ ที่ตนเองรับรู้ หรือมี
ประสบการณ์ที่มีในระดับที่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ ไปสู่การปรับเปลี่ยน ซึ่งเป็นระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ทั้งวิธีคิด การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
การถอดบทเรียนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ นั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่จะให้ผล
เชิงบวกในทางส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของการปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมที่มีอยู่ในมนุษย์ไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามแนวคิดและความเช่ือที่กล่าวมา เกิดขึ้นผ่าน 3 ช่องทางส าคัญ ดังนี ้
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 1. กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอก
ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ การปรับตัวเพื่อน าไปใช้จึงเกี่ยวข้องเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ วิธีการ  การส่งเสริมให้
มนุษย์รู้จักการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ด าเนินเป็นวิถีชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง  
 2. เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมิใช่เพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างไร้คุณค่า หรือ
ไร้ประโยชน์ แต่ถือเป็นความรู้ในชีวิตที่สามารถน าไปเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าให้กับเพื่อมนุษย์ 
ในขณะที่บทเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น 
 3. สามารถน าไปเรียนรู้เพื่อไปเป็นตัวอย่างในการด ารงวิถีชีวิต หรือไปเป็นมุมมองในการคิด
หรือวางแผนชีวิตในอนาคต ในขณะที่บทเรียนเชิงล้มเหลวนั้นก็สามารถถูกเรียนรู้ให้เป็นอุทาหรณ์ ข้อ
เตือนใจ ข้อควรระวัง ในการด าเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้ง 
 
สรุป 
 การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ การ
จัดการความรู้ที่ ถูกนิยามขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานปรัชญา ที่ เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว มนุษย์สามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ มีอิสระในการ
เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง โดย 1) การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการถอดบทเรียน โดยที่ตัวตนของมนุษย์
เป็นกระบวนกรส าคัญในการถอดบทเรียน (Learning Facilitator) ไม่ใช่อื่นใคร 2) ต้องหยั่งรู้ใน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างลุ่มลึก โดยการการรับรู้ (Reception) ผ่านประสาทสัมผัส ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เข้ามาสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์ของตนเอง และต้องไม่มีก าแพงในใจตัวเอง ไม่จด
จ่อและลงลึกกับรากเหง้าของปัญหาจนไม่สามารถแก้ปัญหา ต้องรู้จักปล่อยวางเป็นไปตามการก าหนด
สภาวะของปรากฏการณ์ อย่ามองเห็นว่าคนอื่นเป็นปัญหาโดยไม่เห็นว่าตัวเราเองอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหา เมื่อรับรู้แล้วต้องมีความเข้าใจ (Comprehension) ต้องสามารถมองเห็นถึงความหมาย
และการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูล หรือความรู้ต่างที่ตนเองรับรู้ หรือมีประสบการณ์มาในระดับที่
สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้ เพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยน (Transformation) ทั้งเรื่องวิธีคิด 
(Conceptualization) การเปลี่ ยนแปลงระบบคุณค่า  (Values) การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม 
(Behavior) ตลอดชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ คือ การเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ โดยที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นกลายเป็นความทรงจ าที่มีคุณค่าและเป็น
บทเรียนในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
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(English Articles)  

Font = TH SarabunPSK 
ขนาด

ตัวอักษร 
Size 

ลักษณะตัวอักษร 
Font Type 

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

16 [LJ] ตัวหนา / Bold Font 

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

หมายเหตุ : CT = Centre Text (กึ่งกลาง), LJ = Left Justified (ชิดซ้าย),  
LRJ = Left & Right Justified (กระจายแบบไทย) 
 
การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว)  
3.  แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18, 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 
 
 
 
 
 



 257 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก (L.O. MANO Model) 
ที่มา: Pedler, Burguyne and Boydell (1988) 
 
8. การจัดรูปแบบตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตารางให้เว้น
บรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมายเหตุตาราง หรือ ที่มา 1 บรรทัด ชื่อตาราง
ภาษาไทยใช้ค าว่า ตารางที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Table ตามด้วยหมายเลขตารางห่างจากค าว่าตาราง
ที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตารางโดยจัดรูปแบบชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย 
 
 
 
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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ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

x2+7x+10   = 0 
10. เอกสารอ้างอิง หัวข้อเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ รายการอ้างอิงขนาด 16 ตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้แต่งชิดขอบซ้าย การอ้างภาพหรือ
ตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา 
(In-Text Citation) 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
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รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาจะต้องน าไปเรียงตามล าดับตัวอักษรนามสกุลของ
ผู้แต่ง พร้อมใส่รายละเอียดของรายการอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง (References) ให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร ในท านองเดียวกันรายการอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเอกสารอ้างอิงจะต้องมี
การอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและ
จ านวนรายการต้องตรงกัน 

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

ส าหรับการกล่าวถึงครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.” และปี ค.ศ. 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) 
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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. 

 
 
 
 
 



 267 

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 


