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วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

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

คุณภาพในระดับดี  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลั งชมการ์ตูนแอนิ เมชัน  
เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูประจ าชั้นระดับอนุบาลที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย โดย
วิธีการจับสลากได้มาจ านวน 25 คน กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ที่พัฒนาขึ้นเป็นการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ มีความยาว 4-5 นาที เนื้อหาในการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับ โรคมือเท้าปาก อาการ    แนว
ทางการป้องกันและการรักษา โดยการ์ตูนเรื่องนี้สามารถใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก และ
การป้องกันการเกิดโรคได้ ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชม
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก เฉลี่ยร้อยละ 88 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกล
โรคมือเท้าปากอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
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ค าส าคัญ 
 แอนิเมชัน การ์ตูน โรคมือเท้าปาก 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to develop cartoon animation on “Far 

from hand foot mouth disease” to have good quality, 2)  to compared the academic 
achievement of students after watching cartoon animation on “Far from hand foot 
mouth disease” with the criteria that was defined at 80 percent, and 3)  to evaluate 
the satisfaction of student toward cartoon animation on “Far from hand foot mouth 
disease”.  There was two samples used in this research: Sample 1, 25 Kindergarten 
students in the semester 1/2018 from Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 
Royal Patronage Demonstration School selected by the simple random sampling 
method. Sample 2, 40 people (parents and teachers) from Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage Demonstration School selected by the purposive 
sampling method. The instruments of the research were: 1) cartoon animation on “Far 
from hand foot mouth disease”, 2) a quality evaluation form, 3) an achievement test, 
and 4) a satisfaction evaluation form. The statistics used for data analysis were average, 
standard deviation and t-test. 

The results of the research were as follows: 1) Cartoon animation on “Far 
from hand foot mouth disease” was developed as 2D animation with a length of 4-5 
minutes. The content in the cartoon animation was about hand foot mouth disease, 
symptoms, prevention and treatment guidelines. This animation can be used as a 
media to disseminate knowledge and prevention about hand foot mouth disease. The 
quality of this animation evaluated by experts was excellent (�̅�=4.44, S.D.=0.43).         
2) The academic achievement of students after watching cartoon animation on “Far 
from hand foot mouth disease” was at 88% which was higher than the specified criteria 
of 80% at the .05 level of the statistical significance. 3) The satisfaction of student 
toward cartoon animation on “Far from hand foot mouth disease” was at the highest 
level (�̅�= 4.32, S.D.=0.70). 

 
Keywords 

Animation, Cartoon, Hand Foot Mouth Disease 
 
ความส าคัญของปัญหา 

โรคมื อเท้ าปาก (Hand Foot Mouth disease) เป็ นโรคที่ เกิ ดจากเชื้ อไวรั สในกลุ่ ม 
เอนเทอโรไวรัส (Enteroviruses) ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก 
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ศูนย์เด็กเล็กสถานที่เล่นของเด็กในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัดจะมีโอกาสที่เกิด
การระบาดได้ โรคมือเท้าปากเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพ่ิมมากขึ้นในฤดูฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น 
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 พบผู้ป่วย
โรคมือเท้าปากสะสม 9,375 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.33 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย
สูงสุดคือภาคใต้ รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ 
1-3 ปี (Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, 2019) 

ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น จะปรากฏอาการดังกล่าว 3-5 วัน แล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้
ร่วมกับตุ่มพองเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าและในปาก โดยตุ่มแผลในปากเป็นสาเหตุ
ให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการ
ติดเชื้อ การติดต่อเกิดจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะติดมากับมือหรือภาชนะ  
ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ า หรือของเล่นที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วย ซึ่งโดยทั่วไป มักจะมีอาการป่วย
ภายใน 3-5 วัน หลังได้รับเชื้อ ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วยมีไข้ต่ า ๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 
1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน้ าลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก 
และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก ๆ ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส 
บริเวณรอบ ๆ อักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ 
ภายใน 7-10 วัน   

การรักษาใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาทา
แก้ปวด ควรเช็ดตัวผู้ป่วยเป็นระยะเพ่ือลดไข้ ให้รับประทานอาหารอ่อน ๆ และนอนพักผ่อนมาก ๆ 
กรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น มีไข้สูง ซึม ไม่ทานอาหารไม่ดื่มน้ า อาเจียนบ่อย หอบ แขน
ขาอ่อนแรง ชัก ต้องรีบพามาโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบ หรือ น้ าท่วมปอด ซึ่งจะรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ 

การป้องกันโรคท าได้ดังนี้ 1) ไม่ควรน าเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนเป็นจ านวนมาก เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ า ควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก 2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 
และระมัดระวังการไอจามรดกัน 3) ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร และภายหลังการ
ขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม หลังการดูแลเด็กป่วย 4) ใช้ช้อนกลาง และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน (เช่น 
ขวดนม แก้วน้ า หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ) 5) สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มี
อ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด
อยู่เสมอ รวมถึงการก าจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ควรตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ าและ
สบู่บ่อย ๆ และควรท าความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่น ตลอดจนเสื้อผ้าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มี
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสกลุ่มนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล (Bureau of Risk 
Communication and Behavior Development, 2019) 

ส าหรับเด็กน้อยที่อยู่ในวัยอนุบาล ที่มักจะติดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย อย่างโรคมือเท้าปาก การฝึก
วินัยล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง จะเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสได้ดี ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือคุณครู อาจลองใช้สื่อสุขศึกษาสอนล้างมือผ่านการร้องเพลง ที่ สสส. ได้เคยจัดท าไว้ เพื่อช่วยสร้าง
ความเพลิดเพลินให้กับการล้างมือ โดยสอนให้เด็ก ๆ ร้องเพลง ช้าง ช้าง ช้าง จนจบ 1 รอบ ใช้เวลา
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เพียง  20-30 วินาที ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาล้างมือที่นานพอจะเจือจางเชื้อไวรัสได้มากที่สุด เพียงแค่
ล้างมือให้สะอาด ก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยาก และยังเป็นการลดการเกิด
โรคติดต่อได้ทางหนึ่ง (ThaiHealth Promotion Foundation, 2019) 

ปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก ในแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือเว็บไซต์ แต่
ถ้าต้องการให้ความรู้และป้องกันการเกิดโรคกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก สื่อแอนิเมชันหรือการ์ตูน     
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก ท าให้เด็กกระตือรือร้นอันจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จดจ า และเข้าใจเนื้อหาได้ดี 
(Yachaisri, Kayaphad & Saitong, 2015) นอกจากนี้ภาพการ์ตูนที่มีสีสันสดใสมีความเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน สามารถดึงดูดความสนใจ กระตุ้น
ให้มีความอยากที่จะเรียนรู้และศึกษา จึงควรน าภาพการ์ตูนไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน (Suksee, Leamjinda, Intarabumrung & Autthawuttikul, 2017) ผู้จัดท าจึง
ได้จัดท าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ส าหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
และการป้องกัน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถน าการ์ตูนไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
ส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ และป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปากได้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน  เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้า

ปาก สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือไม ่
3. ความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาลที่มีต่อการ์ตูน

แอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ให้มีคุณภาพในระดับดี 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน  เรื่อง ห่างไกล
โรคมือเท้าปาก เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล ที่มี
ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก     
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน
ทั้งหมด 196 คน กลุ่มที่ 2 คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง จ านวน 196 คน และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน 10 คน รวม 206 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1  เป็นนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก าลังศึกษา  
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ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย จ านวน 25 คน กลุ่มที่ 2 เป็นพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก  
2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความ 
พึงพอใจโดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคมือเท้า

ปาก อาการ การป้องกัน และการรักษา จากนั้นศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
วิเคราะห์และออกแบบการ์ตูน โดยเขียน เรื่องย่อ ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก และเขียนบทด าเนินเรื่อง 

1.2 ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการวาดตัวละคร ฉาก สร้างแอนิเมชัน ใส่เสียงตัว
ละคร เสียงประกอบ และน าส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกันเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 

1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต ผู้วิจัยน าการ์ตูนแอนิเมชันเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันจ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน โดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพซึ่งการประเมินครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านเนื้อหา 2. ด้านภาพและเสียง 
และ 3. ด้านเทคนิค จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าการ์ตูน
แอนิเมชันที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปใช้ในการทดลองต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัย 

เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับกลุ่มตัวอย่าง  
2.2 สร้างแบบทดสอบเป็นลักษณะแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ เสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาแบบทดสอบรายข้อกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นน า
ผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่มีค่า ( Index of item-
objective congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.66 - 1.00 ไว้จ านวน 15 ข้อ จากนั้นผู้วิจัยน าแบบทดสอบ
ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองท่ีมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์
หาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป 

2.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยน าผลการสอบมา
วิเคราะห์  หาค่าความยากง่าย (p) เลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .45 -.73 และค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .27 -.64 ไว้จ านวนทั้งหมด  10 ข้อ และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทั้งฉบับค านวณโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 
Reliability) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.72 และน าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

3. การสร้างแบบประเมินคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพเกี่ยวกับ

งานการ์ตูนแอนิเมชัน  
3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ

การประเมิน 5 ระดับ โดยแบบประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชันครอบคลุมการประเมิน 3  ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านภาพและเสียง และด้านเทคนิค ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของ
การประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
   4  หมายถึง  ระดับด ี
   3 หมายถึง  ระดับพอใช้ 
   2 หมายถึง  ระดับเกือบพอใช้ 
   1  หมายถึง  ระดับอ่อน/ด้อย 

3.3 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องแล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นน าไปสร้างแบบประเมินคุณภาพฉบับจริงต่อไป 

4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาลหลังจากชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้า
ปาก โดยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการ
ให้คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อโดยก าหนดในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ระดับความพึงพอใจ  
มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
ตามขั้นตอนดังนี้ 
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4.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจส าหรับการ์ตูนแอนิเมชัน 

4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีข้อค าถามความพึงพอใจ ดังนี้   
การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน การออกแบบฉาก ความถูกต้องของเนื้อหา สีสันของการ์ตูน ความ
เหมาะสมของเสียงประกอบ และประโยชน์ในการน าการ์ตูนไปใช้ 

4.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประเมินตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC)  เท่ากับ 1.00 ทุก
ข้อค าถาม จากนั้นผู้วิจัยน าแบบแบบประเมินความพึงพอใจ ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน จากนั้นน าไปหาคุณภาพโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α-Coefficient) โดยใช้วิธีการหาค่าความเชื่อม่ันของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.78 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและ

เก็บข้อมูลดังนี้ 
5.1 กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 25 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่ายโดยวิธีการจับสลาก  
5.1.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ์ตูน

แอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าความเข้าใจ ก่อนที่จะ
ด าเนินการทดลอง 

5.1.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองร่วมกับครูประจ าชั้น  โดยครูประจ าชั้นให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก หลังจากชมการ์ตูนจบแล้วได้
อธิบายการท าแบบทดสอบ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติและสรุปผลการวิจัยต่อไป 

5.2 กลุ่มที่ 2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล จ านวน 40 คน 
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

5.2.1 ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง 

5.2.2 ผู้วิจัยแนะน าการชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้อับโหลดการ์ตูนแอนิเมชันไว้บนยูทูป  
กลุ่มตัวอย่างสามารถน าสมาร์ทโฟนสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดเพ่ือชมการ์ตูนแอนิเมชันได้อย่างสะดวก 

5.2.3 จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังจากได้ชมการ์ตูน
แอนิเมชัน รวมทั้งให้สังเกตพฤติกรรมของเด็กในการป้องกันโรค เช่น การล้างมือ การไม่ใช้สิ่งของ
ร่วมกัน หลังชมการ์ตูนแอนิเมชันด้วย  
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ภาพที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

6.1 การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลมาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คุณภาพระดับดีเยี่ยม ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คุณภาพระดับดี ความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คุณภาพระดับพอใช้ ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คุณภาพระดับเกือบพอใช้ ความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คุณภาพระดับอ่อน/ด้อย ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
6.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ใช้การ

ทดสอบค่าสถิติ t-test for one sample ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน  เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้  
 ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก เป็นการ์ตูน 2 มิติ ที่มีความ
ยาว  4-5 นาที เนื้อหาของการ์ตูนแอนิเมชันนี้เกี่ยวกับ โรคมือเท้าปาก อาการ การป้องกัน และ 
การรักษา ส่วนผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก จากผู้เชี่ยวชาญ  
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
 

รายการประเมิน ×̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหา    

1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.40 0.55 ดีเยี่ยม 
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.80 0.45 ดีเยี่ยม 
1.3 การจัดล าดับเนื้อหา 4.40 0.55 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.53 0.51 ดีเยี่ยม 
2. ด้านภาพและเสียง    
 2.1 การออกแบบตัวละคร 4.60 0.55 ดีเยี่ยม 

2.2 การออกแบบฉาก 4.40 0.55 ดีเยี่ยม 
2.3 เสียงประกอบ 4.00 0.71 ดี 

เฉลี่ยด้านภาพและเสียง 4.33 0.60 ดีเยี่ยม 
3. ด้านเทคนิค    
 3.1 การเคลื่อนไหวของตัวละคร 4.00 0.00 ดี 
 3.2 ความเหมาะสมของแสงและสี 4.60 0.55 ดีเยี่ยม 
 3.3 การตัดต่อ 4.20 0.45 ดี 
 3.4 การ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 5.00 0.00 ดีเยี่ยม 
เฉลี่ยด้านเทคนิค 4.45 0.25 ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย 4.44 0.43 ดีเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 1 คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีคุณภาพ 

ในระดับดีเยี่ยม (×̅ = 4.44, S.D. = 0.43) และในด้านเนื้อหา มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม (×̅ = 4.53,  
S.D. = 0.51) ด้านภาพและเสียง มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม (×̅= 4.33, S.D. = 0.60) และด้านเทคนิค  
มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม (×̅ = 4.45, S.D. = 0.25)   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ×̅ S.D. 𝝁0 t Sig. 
หลังเรียน 25 10 8.8 1.04 8 3.84 .001 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้า
ปาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

ผลการประเมินความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล  
ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
 

รายการประเมิน ×̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 4.14 0.71 มาก 
2. การออกแบบฉาก 4.26 0.73 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.58 0.59 มากที่สุด 
4. สีสันของการ์ตูน 4.37 0.69 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 3.93 0.91 มาก 
6. ประโยชน์ในการน าการ์ตูนไปใช้ 4.63 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.32 0.70 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล  

ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (×̅=4.32, 
S.D.=0.70)   
 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 
 การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคมือเท้า
ปาก อาการ การป้องกัน และการรักษา โดยการประเมินคุณภาพการ์ตูนมีการประเมิน 3 ด้าน คือด้าน
เนื้อหา ด้านภาพและเสียง และด้านเทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมิน
คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
สรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ดังนั้นการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นสื่อส าหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือเท้าปากและการป้องกัน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถน าการ์ตูนไปใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปาก และลดจ านวนนักเรียนที่ป่วย
จากโรคมือเท้าปากได ้
 จากผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันพบว่า สอดคล้องกับการวิจัยของ  (Palakul & 
Suwannahong, 2017) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ เพ่ือการสาธารณสุข 
เรื่อง โรคไข้เลือดออก บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตร
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วิชาการ ครั้งที่ 7 ผลการวิจัยนี้พบว่า สื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ ที่พัฒนามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถน าไปใช้ในการรณรงค์เพ่ือให้รู้จักอาการและการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้า
ปาก คะแนนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรค
มือเท้าปาก สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การ์ตูนเป็น
สื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก ท าให้เด็ก
เรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Weerapan & Anupong, 2017) ซึ่งได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง อยู่อย่างพอเพียงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยนี้พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.33 ของคะแนนเต็ม 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล ที่มีต่อการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นระดับชั้นอนุบาล 
ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Yenjit & Mata, 2016) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูน        
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ผลการวิจัยนี้พบว่าความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 การน าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายควรเป็นนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และอาจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง รับชมการ์ตูนร่วมกับเด็ก เพ่ือให้ได้รับความรู้ร่วมกัน และช่วยป้องกันการเกิดโรคได้   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การใช้เสียงของเด็กเป็นเสียงตัวละครควรต้องค านึงถึงความชัดเจนของเสียงด้วย 
2. ควรมีการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ในเนื้อหาอ่ืน ๆ ต่อไป เนื่องจากการ์ตูนช่วยดึงดูด

ความสนใจของเด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จดจ า และเข้าใจเนื้อหาได้ดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาก่อนและหลังเรียน  และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการเรียนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  
32 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนโดยวิธีการสอน
แบบใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 แผน ได้แก่ เรื่องที่ 1 การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องที่ 2 การบริหารค่าตอบแทน และเรื่องที่ 3 การแรงงานสัมพันธ์  
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่นท่ากับ 0.862  และ 3) แบบประเมินความ 
พึงพอใจ ที่มีค่าความเชื่อมั่นท่ากับ 0.896 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired sample t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษามีประสิทธิภาพ 
82.74/83.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน 
โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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ค าส าคัญ   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีศึกษา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
      ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) develop lesson plans using case 
study method in order to meet the standard criterion of 80/80, 2) compare students’ 
achievement test before and after using case study method, and 3) evaluate the 
students’ satisfaction towards the developed lesson plans. The samples, selected by 
simple random sampling consisted of 32 students who enrolled to learn human 
resource management course in the second semester of the year 2018. The research 
instruments included: 1) three lesson plans using case study method, 2) an achievement 
test with a reliability of 0.862, and 3) an evaluation form on satisfaction towards case 
study method with a reliability of 0.896. The data were analyzed in terms of percentage, 
mean, standard deviation, and paired sample t-test. 
 The results were as follows: 1) The lesson plans on human resource management 
course met the efficient criterion of 82.74/83.61 which was higher than standard criterion of 
80/80 2) The students’ leaning achievement after using case study method was significantly 
higher than that before using it at the .05 level 3) The students’ satisfaction towards case study 
method was at a high level. 
 
Keywords 

Learning Achievement, Case Study, Human Resource Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี 
และขอบเขตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  การสรรหา การคัดเลือก การฝีกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย และการแรงงาน
สัมพันธ์ เป็นต้น (Puangpejara, 2017) วิชานี้เป็นการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายจ านวน 3 ชั่วโมง 
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการเรียนรายวิชา หลักการจัดการมาแล้ว ท าให้มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาพอสมควร อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์สอนของผู้วิจัย 
พบว่า เมื่อท าการสอนด้วยวิธีการบรรยายไปประมาณ 30-50 นาที นักศึกษาส่วนใหญ่จะเกิด 
การเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและการตอบค าถาม 
        อย่างไรก็ตามเทคนิคการสอนที่พบมากที่สุดในสถานศึกษา คือ การสอนแบบบรรยาย 
โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบบรรยายจะไม่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เพราะ
นักศึกษาต้องรับรู้เรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ขาดโอกาส  
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ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนน้อย จึงอาจเป็นเหตุให้ผู้เรียน
ขาดความสนใจในการบรรยาย การบรรยายเป็นวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย  
ถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาด
การเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจเกิดความไม่เข้าใจและไม่สามารถซักถามได้  
(ถ้าผู้บรรยายไม่เปิดโอกาส) (Khaemani, 2008) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จอห์นสัน จอห์นสัน 
และโฮลูเบค (Johnson, Johnson & Holubec, 1992) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบบรรยาย ท าให้ความ
สนใจของนักศึกษาจะลดลงเรื่อย ๆ ขณะฟังการบรรยาย บางคนจะสนใจใหม่เมื่อใกล้จะจบ  
การบรรยาย การบรรยายโดยทั่วไปแล้ว หลังจากการฟังค าบรรยาย ผู้ฟังจะระลึกเนื้อหาได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นผู้สติปัญญาดี การสอนแบบบรรยายจะส่งเสริมการเรียนรู้ระดับต่ า คือ  
การเรียนรู้ข้อเท็จจริงเท่านั้น ผลการวิจัยยังพบว่า การสอนแบบบรรยายจะให้ผลเท่ากับการอ่านหรือ
วิธีอ่ืน ๆ ที่สอนข้อเท็จจริง แต่ให้ผลน้อยในการส่งเสริมการคิดหรือเปลี่ยนเจตคติ  
       การสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (case study method) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มี 
การน ามาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ ในระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอน 
โดยกรณีศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นมาจากความเป็นจริงและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่อง 
นั้น ๆ แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (Khaemani, 2009) ซึ่งวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะทางความคิดวิเคราะห์ รู้จักวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จัก
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (Sirichotpundit, 2010) 
ที่ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในการสอนรายวิชา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยการทดสอบสถิติ paired sample t-
test โดยนักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนโดยเทคนิควิธีการใช้กรณีศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนแบบบรรยายตามปกติทั่วไป  
         จากความเป็นมาและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่รับผิดชอบ
สอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จึงเห็นความส าคัญของ
การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จัก 
วิธีแก้ปัญหา และมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท า
ให้การเรียนการสอนรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. แผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 80/80 หรือ
มากกว่าหรือไม่ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็น
อย่างไร  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่มีต่อ
การเรียนการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาก่อนและหลังเรียน  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาของนักศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่เรียนรายวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หมู่เรียน ทั้งหมด 124 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 1 หมู่เรียน ที่เรียนรายวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับฉลาก 

รูปแบบการทดลอง  
ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental design) ด้วยรูปแบบการ

ทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest design) โดยได้
แสดงแผนรูปแบบการวิจัยดังตารางที่ 1 (Naiyapatana, 2008) 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
 

การทดสอบก่อน ทดลอง การทดสอบหลัง 
T1 X T2 

 
 เมื่อ  T1   หมายถึง   การทดสอบก่อนการทดลอง                                                                         

T2   หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง  
  X    หมายถึง  การสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา 
 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

17 

  1. แผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 3 แผน ได้แก่ เรื่องที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องที่ 2 การบริหารค่าตอบแทน และ
เรื่องท่ี 3 การแรงงานสัมพันธ์ 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์  รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้ส าหรับการทดสอบทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (ข้อละ  
1 คะแนน) รวม 30 คะแนน เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามหลักเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบ 

  3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา 
รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นแบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ
ประเมินผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามหลักเกณฑ์การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยระดับ 5 หมายถึง 
ความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก โดยระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจ
ปานกลาง โดยระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย โดยระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
          ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

  1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากต ารา งานวิจัย และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา ที่ใช้ในการสอนรายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  2. ผู้วิจัยพัฒนาแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 3 แผน และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
กรณีศึกษาและความเหมาะสมของกิจกรรม  

  3. ผู้วิจัยพัฒนาข้อค าถามเพ่ือจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์  ก่อนและหลังเรียนทั้ง 3 
เรื่อง ในรายวิชาการทรัพยากรมนุษย์ 

  4. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาของ
แบบทดสอบ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขความเหมาะสมของ
ข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และพบว่าได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เท่ากับ 0.50-1.00  

5. ผู้วิจัยตรวจสอบความยากง่ายและอ านาจในการจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้ค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.28-0.74 ค่าอ านาจในการจ าแนก เท่ากับ 0.21-0.62 และ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.862   

6. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

7. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา
ให้ครอบคลุมด้าน   

เนื้อหาความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาที่วัด ภาษาในข้อความ และปรับปรุงแก้ไขความเหมาะสมของข้อความตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะ และพบว่าได้ค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 0.50-1.00  
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8. ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา  
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค 
พบว่าได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 0.896 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

กรณีศึกษา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์ และ
2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา การรวบรวมข้อมูลมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์ ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 
คน 
 2. เมื่อนักศึกษาได้เรียนโดยใช้กรณีศึกษาแล้วจึงน าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์ ไปทดสอบกับ
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเดิมเพ่ือน าไปทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา ในรายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
1. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา 

รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80  โดยใช้สถิติ 
ร้อยละ  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา  เรื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และการแรงงานสัมพันธ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และpaired sample t-test 

3. การหาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา โดยใช้สถิติ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดการแปลผลดังนี้ (Silcharu, 2017) 

        4.50-5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3.50-4.49   หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

                         2.50-3.49    หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
                         1.50-2.49    หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
                         1.00-1.49    หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
                                       
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
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ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

แผนการสอน 
 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน   
(ร้อยละ) E1 

คะแนนทดสอบหลังเรียน                
(ร้อยละ) E2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 82.74 83.61 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า แผนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.74/83.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80   

 
ตอนที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยใช้แผนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้    
             วิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม N 𝑥 S.D. t p 
ก่อนเรียน  
 

30 32 12.32 
 

1.23 
 

47.62 
 

.000* 
 

หลังเรียน  
 

30 32 24.88 
 

1.25 
 

  

*p<.05  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน  (pretest) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 12.32 และคะแนนทดสอบ หลังการเรียน (posttest) มีค่าเฉลี่ย 24.88 ค่า p = .000 < .05 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลัง การเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ดังปรากฏในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้น  

 
ตอนที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน รายวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา 
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ตารางที่ 4 ผลการแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน รายวิชาการบริหาร           
ทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา   

 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ   
พึงพอใจ 

1. เนื้อหากรณีศึกษาที่เรียนในแต่ละครั้ง 4.31 0.78 มาก 
2. ระยะเวลาที่เรียนกรณีศึกษาในแต่ละครั้ง 4.25 0.56 มาก 
3. กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3.90 0.73 มาก 
4. การจัดนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง 4.28 0.81 มาก 
5. ความชัดเจนของใบงานแต่ละครั้ง 4.59 0.61 มากที่สุด 
6. ความร่วมมือของนักศึกษาในกลุ่มเมื่อตอบ
โจทย์ใบงานในแต่ละครั้ง 

4.21 0.70 มาก 

7. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เพ่ือนนักศึกษาใน
กลุ่มเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจเนื้อหา 

4.00 0.84 มาก 
 

8. สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีข้ึน 4.21 0.65 มาก 
9. การฝึกทักษะในการค้นคว้าหาค าตอบจาก
โจทย์ในใบงาน 

4.25 0.62 มาก 

10.บรรยากาศของการร่วมกิจกรรมการเรียน
โดยใช้กรณีศึกษา 

4.18 0.93 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.26 มาก 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน รายวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ความชัดเจนของใบงานแต่ละครั้ง  ( x  = 4.59, S.D.=0.61) รองลงมา ได้แก่ 
เนื้อหากรณีศึกษาที่เรียนในแต่ละครั้ง ( x  = 4.31 , S.D.=0.78) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจเนื้อหา  ( x  = 4.00, 
S.D.=0.84) 
 
อภิปรายผล  
    จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนาแผนการสอนโดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพตรมเกณฑ์ 80/80 พบว่า แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาส าหรับรายวิชา การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.74/83.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 จึงสามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ ด้วยเหตุผลคือ ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนในการจัดท าแผนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน แล้วจึงลงมือสร้างและพัฒนาคู่มือตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามา แล้ว
ได้มีการน าไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (Srisa-ard, 2003) กล่าวว่า 
การตรวจสอบหาประสิทธิภาพสื่อที่พัฒนาขึ้น สามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
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คือ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า โดยจะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติการพัฒนาสื่อของวิชานั้น ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร บุญสยมภู 
(Bunsayomphu, 2017) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่พบว่า การจัดการการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา  ของนักศึกษาชั้นปีที่  3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.30/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาก่อนและ
หลังเรียน  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจพร     
บุญสยมภู (Bunsayomphu, 2017) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กรณีศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ชวลิต ศุภศักดิ์ธ ารง 
(Supasaktumrong, 2017) ที่ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาอาชีพ วิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ กรณีศึกษากับ 
การจัดกิจกรรมตามปกติ ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ
ต่อการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สู งกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว และคณะ 
(Poomriew  et al. 2014) ที่ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ ง 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจวรรณ     
ภูตินันท์, ศุภชัย ตันศิริ และศยามน อินสะอาด (Bhutinan, Tansiri, & Insa-ard, 2017)  ที่พบว่า  
ผลการใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมทักษะ  
การด าเนินชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา 
ของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  
ในระดับมาก สอดคล้องกับพัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (Sirichotpundit, 2010) ที่ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
ของการใช้กรณีศึกษาในการสอนรายวิชา การโฆษณาและการส่ง เสริมการขายของนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พบว่า นักศึกษากลุ่ม
ทดลองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
มากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นการสอนแบบบรรยาย  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เบญจพร บุญสยมภู (Bunsayomphu, 2017) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษาแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีศึกษา โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว และคณะ (Poomriew et al, 2014) เรื่อง 
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีใช้กรณีศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราทิพย์ ทรงบุญญา (Songboonya, 2010) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการสอน
แบบกรณีศึกษาที่มีผลตอการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษา ในรายวิชา ITB373 การจัดการ
การส่งออกและน าเข้า ที่พบว่า กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาส่งผลให้ผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้นก่อนการใช้กรณีศึกษาและนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”            
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้สอนควรท าการวางแผนการสอน โดยเตรียมกรณีศึกษาให้พร้อม เตรียมกิจกรรมให้

เหมาะสมและต้องเข้าใจกระบวนการกลุ่ม กรณีศึกษาที่เหมาะสมต้องมีสาระท่ีช่วยให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ผู้สอนต้องเตรียมประเด็น
ค าถามส าหรับการอภิปรายเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามต้องการ 

2. ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 5-6 คน โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการสอน เช่น แบ่งตามความสะดวก แบ่งตามความถนัด แบ่งตามความสมัครใจ แบ่ง
ตามประสบการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้เ พ่ือให้นักศึกษามีการรวบรวมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลาย
แง่มุม แล้วน าเอาความคิดเห็นต่าง ๆ มาผสมผสานกัน 

3. ผู้สอนควรสร้างขวัญและก าลังใจและมีการเสริมแรงทางบวกให้แก่นักศึกษา รวมทั้ง
ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีการผ่อนคลาย 

4. ผู้สอนควรก าหนดระยะเวลาที่ใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง 
หากน้อยกว่านี้ อาจท าให้มีเวลาในกระบวนการกลุ่มน้อย และผู้สอนควรลดบทบาทเป็นเพียงผู้กระตุ้น
กิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น 

5. เมื่อผู้สอนท าการสอนจบในเรื่องหนึ่ง ๆ แล้วผู้สอนควรจัดกลุ่มผู้เรียนใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบวิธีปกติกับการสอนแบบใช้กรณีศึกษา เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยวิธีการสอนทั้ง 2 แบบ 
2. หลังจากอาจารย์ผู้สอนน ากรณีศึกษาไปใช้ ควรวัดความสามารถในการคิดของนักศึกษา 

เช่น การคิดเชิงวิพากย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการทดสอบวิธีการสอนจากกรณีศึกษา และเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  

3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาใน
รายวิชาการบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้าน

กายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยว  ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว และ 3) น าเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก ด้วยค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ภาครัฐ  ผู้ประกอบธุรกิจทองเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชน จ านวนรวม 42 คน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาตามประเด็น 

ผลการวิ จั ยพบว่ า  1)  เ กาะช้ า งมีศั กยภ าพการท่ อง เที่ ย ว ในด้ านกายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่มีปัญหาเรื่องถนนที่ไม่เชื่อมรอบเกาะ มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ แต่มีปัญหาท า
การประมงไม่ได้และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ได้ระหว่างฤดูมรสุม  ส่วนในฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว
ขาดแคลนจืด ส าหรับการท่องเที่ยวและการเกษตร ปัญหาค่าครองชีพสูง เกาะช้างมีศั กยภาพ  
ด้านสังคม แต่มีปัญหาจ านวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมากเกินความสามารถของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนเกาะช้างจะรับได้  นับเป็นความท้าท้ายทั้งด้านสังคม และ เป็นการเพ่ิมปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเกาะช้างไม่มีศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย  
ทีเ่กี่ยวข้อง 2) เกาะช้างมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครบ ในด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว และ 3) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของเกาะช้าง  ได้แก่ (1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) ส่งเสริมเส้นทางและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย (3) สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน และ 
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(4) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ สารสนเทศออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
ค าส าคัญ    

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the tourism potential factors: 
physical, economy, social, environment and law, 2)  evaluate the elements of 
sustainable tourism in tourism resource, tourism service and tourism marketing, and  
3) propose an approach to sustainable tourism destination of Koh Chang. The research 
was a qualitative research using the in depth interviews with 42 stakeholders and 
applied the content analysis.  

The research data found that: 1) there are active tourism potential factors in 
physical, economy and social. However, there are many problems such as  the road is not 
link throughout the islands, there are no fishing activity and no tourism access during rainy 
season while facing fresh water shortage for agriculture and tourism during summer, high 
cost of living  as well as there is the over carrying capacity during tourist high season. 
Moreover, there are poor potential in environment and law factors. 2) The data also 
indicated the tourism resources, tourism services and tourism market in Koh Chang. 3)  An 
approach to sustainable tourism destination of Koh Chang (1) GREEN tourism strategy.  
(2) Market Segmentation strategy. (3) Differentiation strategy. And (4) Multi- language online 
marketing strategy. 
 
Keywords 

An Approach of Sustainable Tourism, Community–based Tourism of Koh Chang, 
Koh Chang National Park 
 
ความส าคัญของปัญหา 
          ใน พ. ศ. 2535 (1992)  องค์การสหประชาชาติ  (United Nations: UN) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการพัฒนาของมนุษย์ เน้นหลักการจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ได้ปรับตัวตามแนวคิดนี้เช่นกัน 
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       อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ สร้างผลกระทบต่อสังคมและระบบสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ปัญหาขาดการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการจัดการขยะ น้ าเสีย ที่มีปริมาณสูงกว่าขีดจ ากัดใน
การบริหารจัดการของท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น ท าให้เกิดความจ าเป็นและเห็นความส าคัญของ
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติ และระบบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใน พ.ศ. 2555 องค์การสหประชาชาติ โดย
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nation Environment Program: UNEP) ได้
ก าหนดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คือแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงาน Tourism in The Green Economy 2012  ในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 1 พ. ศ.  2555-2559 ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
ที่ส าคัญต่อประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Tourism and Sport, 2012) 
        คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีเป้าหมายพัฒนาเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือกระจายความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2559- 
2563 (จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “การท่องเที่ยวชายทะเล
สีสัน ตะวันออกระดับสากล  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่นานาชาติ” ก าหนดวัตถุประสงค์ ให้
เร่งสนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
(Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 2016) 
        เกาะช้าง เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พ้ืนที่เกาะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาเป็นเวลา
ช้านาน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ  รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทะเลและชายหาด 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  ข้อมูลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ใน พ.ศ. 2553  
เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวจ านวน  436,647 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน 3,281.76 ล้านบาท 
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 1,208,844 คน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 13,090.36  ล้านบาท ใน 
พ.ศ. 2561 (Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 2019) 
        อย่างไรก็ตาม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะช้าง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตั้งแต่ พ. 
ศ. 2525 ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่างจากแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเกาะอ่ืนๆในประเทศไทย เช่น เกาะภูเก็ต และเกาะสมุย นอกจากนี้ พ้ืนที่เกาะช้างบางส่วน
เป็นเขตกองทัพเรือ  บางส่วนเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ และ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เกาะช้างเป็นเขตพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขตที่ 3 ของ องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)  
       ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 – 2561 ระบุว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
ของเกาะช้าง มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและของเสีย เนื่องจากการขยายตัวของเมือง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาเพ่ือประเมินมาตรฐานคุณภาพ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

28 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 33 เกาะ ระบุว่า เกาะช้าง มีจุดเด่น ได้แก่ 1. ความง่ายในการเข้าถึง 
การเดินทางไปยังเกาะช้างมีความสะดวก  แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีความหลากหลาย สามารถสร้า ง
วงจรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ 2. ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีขีดความสามารถมากในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 3. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
เกาะช้างมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ ยวและคนใน
พ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของกิจการ แต่มีจุดด้อยคือปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
         ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้านกายภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว  ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างช้าง  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นอย่างไร  

2. องค์ประกอบการท่องเที่ยวของ เกาะช้าง ในด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ด้านการ
บริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว เป็นอย่างไร  

3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพ่ือประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้านกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
             2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           เป็นการวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)  ผู้ วิจัย ใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก  
(In depth interview) ด้วยค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) กับผู้ให้ข้อมูล  
4 กลุ่มซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 42 คน ได้แก่ภาครัฐ จ านวน 6 คน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
จ านวน 12 คน  นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างละ 6 คน และประชาชนใน เกาะช้าง
จ านวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม โดยก าหนดกลุ่มค าส าคัญที่เกี่ยวข้อง (Key Word)  และตรวจสอบ
จากเนื้อหาสัมภาษณ์ว่ามีค าเหล่านี้หรือไม่ และในบริบทและความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงการ
ตอบค าถามส าคัญที่เกี่ยวข้อง (Critical Question) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ
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ตรวจสอบในลักษณะสามเส้า ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ในการสร้าง
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้าง 
         1.1  ศักยภาพด้านกายภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยว เกาะช้างเป็นเกาะที่ตั้งอยู่
ห่างจากฝั่งจังหวัดตราด 8  กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นภูเขาหินสลับกับป่าดิบเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของ
น้ าตกและคลองหลายแห่งบนเกาะช้าง ที่นับเป็นแหล่งน้ าจืดของคนบนเกาะ พื้นที่ของเกาะช้างแบ่งได้
เป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชากรในแต่ละฝั่ง พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกเป็นชายหาดการใช้ประโยชน์ทีดินเน้นท าธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วน
พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ มีแหล่งแหล่งน้ าจืดเป็นเขตตอยู่อาศัยของชุมชนตั้ งแต่ดั้งเดิม ท าอาชีพ
เกษตรกรรม และการประมง บนเกาะช้างมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่พอเพียง ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า 
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ปัญหาของศักยภาพด้านกายภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยว คือการ
คมนาคมภายในเกาะช้างยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากถนนภายในเกาะช้างยังไม่สามารถคมนาคมได้รอบเกาะ 
และไม่มีสะพานเชื่อมเกาะช้างกับฝั่งจังหวัดตราด ต้องใช้บริการเรือเฟอรีข้ามฟาก   
       เกาะช้างมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ 
ได้แก่  ชายหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ในพื้นที่หมู่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักใน
ปัจจุบัน  มีน้ าตกถึง 5 แห่งในเกาะช้าง นอกจากนี้บนเกาะช้างยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นหมู่บ้านชาวประมงบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะช้าง เช่น บ้าน
บางเบ้าและบ้านสลักคอก รวมถึงแหล่งท่องเชิงนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่บ้านสลักคอก เกาะช้างมี ฐานะ
เป็นอ าเภอและมีการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ต าบล คือ ต าบลเกาะช้างและต าบลเกาะช้าง
ใต้  ส่วนการปกครองท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ อบต. เป็นผู้น า   
        1.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เกาะช้างเป็นชุมชนเกษตรกรรมชนบทขนาดเล็กมีการ
ด าเนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ  เน้นวิถีเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการท าประมงพ้ืนบ้าน ประมง
ชายฝั่ง ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ 
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล  การท่องเที่ยวในยุคแรกของเกาะช้างเป็นการท่องเที่ ยวลักษณะโฮมสเตย์  
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวยุคนั้นเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง  เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มมาเกาะช้างมาก
ขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ในจังหวัดภาคใต้ ใน พ. ศ. 2547 มีนายทุนนอกพ้ืนทีเข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือ
สร้างโรงแรม  ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของเกาะที่เป็นชายหาดซึ่ง
ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ประชากรบนเกาะช้างมีรายได้จาก
การเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว 
         อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหาดินฟ้าอากาศ เพราะ
เกาะช้างมีภูมิอากาศ ”ฝน 8 แดด 4” คือมีฤดูฝน 8 เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน  ในฤดูมรสุมที่เกิดพายุ 
ฝนตกหนักนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเกาะช้างได้ และชาวประมงออกไปท าประมงไม่ได้ หรือ
ในช่วงฤดูแล้ง 4 เดือนขาดฝน ไม่สามารถเพาะปลูกได้ และขาดแคลนน้ าจืดส าหรับธุรกิจโรงแรม  
ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
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         1.3 ศักยภาพด้านสังคม จ านวนประชากรบนเกาะช้างมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากตามความ
เจริญที่เกิดขึ้น  ข้อมูลวิจัยพบว่ามีศักยภาพด้านวิถีชีวิต ประเพณี ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคน
บนเกาะ ผู้คนยังไปท าบุญที่วัด และมีการรวมตัวของชุมชนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อ
ลักษณะวิถีชีวิตของคนบนเกาะที่เห็นได้ชัดเจน คือค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก ยิ่งช่วงที่ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะยางพารามีราคาตก อย่างไรก็ตาม พบว่า ชาวบ้านมีการพ่ึงตนเองและใช้แนวคิด
เกษตรพอเพียงปลูกพืชที่เป็นอาหารในพ้ืนที่ของตนเองซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและเป็นการออกก าลังกายไปในตัว นอกจากนี้ชาวบ้าน มีการปรับตัวเข้ากับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ กล่าวคือ ชาวประมงที่มีเรือไว้ท าการประมงต่างปรับตัวมารับจ้าง
พานักท่องเที่ยวไปด าน้ าหรือตกปลาแทน เนื่องจากรายได้ดีกว่าการประมงดั้งเดิม   
      ประชากรแฝงในเกาะช้างส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาท างานในธุรกิจประมงและท่องเที่ยว  
ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา รองลงมาคือชาวพม่า และชาวลาว  ที่มีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับ
คนไทย ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนท้องถิ่นเดิมและประชากรแฝงชาวไทยในพ้ืนที่อย่างกลมกลืน  
ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล พบว่า ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหาทางอาชญากรรม แรงงานแฝงชาวต่างชาติยังให้ความร่วมมือกับชุมชนอย่างดี 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เช่น งานประเพณี
ลอยกระทงและสงกรานต์รวมทั้งมีการจัดกฐินและผ้าป่าแก่วัดในพ้ืนที่อีกด้วย  แรงงานชาวต่างชาติ
เหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับนายจ้างมีบางส่วนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม แต่ให้ความร่วมมือกับส่วน
การปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี  
         ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาศักยภาพด้านสังคม คือ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะ
ช้างในปัจจุบัน ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะบริหารปัญหานักท่องเที่ยวและแรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่มาก
จนเกินความสามารถของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนเกาะช้างจะรับได้ (Carrying Capacity) 
นับเป็นความท้าท้ายทั้งด้านสังคม และ เป็นการเพ่ิมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ข้อควรพิจารณาคือ
จ านวนแรงงานต่างชาติมีแนวโน้มที่เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ อาจท าให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต ผู้วิจัย
แนะน าให้มีการลงทะเบียนและมีการจัดระเบียบประชากรแฝงกลุ่มนี้ 
           1.4 ศักยภาพด้านหาสิ่งแวดล้อม เกาะช้างมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ
ส าหรับประชากรบนเกาะได้ใช้ อย่างไรก็ตามจ านวนประชากรหลักและประชากรแฝง รวมถึง
นักท่องเที่ยวบนเกาะช้างมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่าง  ข้อมูลสัมภาษณ์ประชากรและผู้ประกอบ  
การบนเกาะช้างใน ประเด็นความรู้และความเข้าใจเรื่องสภาพปัญหาสิ่ งแวดล้อมบนเกาะช้าง รวมถึง
ทัศนคติเรื่องสิ่งแวดล้อมแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจความส าคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมและมีความรู้เบื้องต้นใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่นเรื่องการจัดการขยะ พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเช่นเจ้าของโรงแรม
และร้านอาหาร รวมถึงชุมชน มีการลดปริมาณขยะในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในช่วงที่รอการ
ก่อสร้างระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาขยะในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
       ข้อมูลวิจัยพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะช้าง แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาขยะบนบก 
ขยะในทะเล และปัญหาน้ าเสีย สาเหตุหลักของปัญหาข้อนี้เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้จ านวนประชากรในพ้ืนที่และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมาก ส่งผลให้เกิด
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ปริมาณขยะและปริมาณน้ าเสียเพ่ิมตามขึ้นด้วย ปัญหาขยะและน้ าเสียยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ 2. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน้ าจืดส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ าจืด มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้นเกินกว่าระบบนิเวศน์เกาะช้างจะรับได้ (Carrying Capacity: 
CC) ในฤดูท่องเที่ยว 4 เดือนที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเที่ยวเป็นฤดูร้อนที่ไม่มีฝน ท าให้ปริมาณน้ า
จืดในพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง การจัดการเรื่องน้ าจืดในปัจจุบันต้องซื้อ
น้ าจืดจากแหล่งน้ าอ่ืน ๆ นอกเกาะช้างและการขุดบ่อน้ าบาดาล ผู้วิจัยมีข้อคิดว่าระบบจัดการน้ าจืด
ควรเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากการกักเก็บน้ าฝนเพราะเกาะช้างมีฤดูฝนนานถึง 8 เดือน นอกจากนี่ยัง
พบปัญหาไฟดับและไฟกระตุกซึ่งเกิดขึ้นบ่อย เพราะความต้องการใช้ไฟมีมากเกินปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ และปัญหา ราคาค่าโดยสารรถบริการในพื้นที่มีราคาสูงมาก ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกท่ีจะน ามาหรือ
เช่าพาหนะ แทนการใช้รถบริการสาธารณะ ส่งผลให้จ านวนรถยนต์และจักรยานยนต์ในพ้ืนที่มีจ านวน
มากเกินความจ าเป็น ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ   
       1.5 ศักยภาพด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  เกาะช้างไม่มีศักยภาพในด้านนี้ เพราะ
หน่วยงานภาครัฐที่บริหารพ้ืนที่เกาะช้างอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน เช่น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
กองทัพเรือและกรมธนรักษ์ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ขาดการท างานเชิงบูรณาการในการวางแผนระยะยาว เช่น ปัญหาการใช้พ้ืนที่สร้างระบบ
ก าจัดขยะและสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาการสร้างสะพานเชื่อมเกาะช้างเพ่ือให้การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและต้นทุนต่ าลง เนื่องจากสามารถน าขยะไปก าจัดนอกพ้ืนที่ได้  แต่กรมอุทยาน สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชมีความเห็นแย้งว่าถ้าการคมนาคมสะดวกขึ้นเพราะมีสะพานเชื่อมเกาะช้าง จ านวน
นักท่องเที่ยวจะมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ เป็นการเพ่ิมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาส าคัญของเกาะช้างในปัจจุบันยังไม่มีวิวัฒนาการของปัญหาข้อนี้ 

2. ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
       2.1 ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resources) 
         เกาะช้างมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลายประเภท ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างประเทศและชาวไทยหลาย ได้แก่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสัตว์และพืชนานาพันธุ์ มีหาดสวย 
น้ าทะเลใส  ฝั่งตะวันตกของเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพราะมีหาดทรายสวยงาม เหมาะกับ
กิจกรรมนันทนาการริมหาด การเล่นน้ า และการด าน้ าดูปะการัง แต่ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติจึงไม่เน้นการเพ่ิมจ านวนของนักท่องเที่ยว แต่เน้นการปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ   
         ฝั่งตะวันออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีชุมชน
สลักคอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาช้านาน และพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ ชุมชนประมงบางเบ้า และชุมชนสลักเพชรเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน
ท้องถิ่น  เกาะช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาลวีรชนยุทธนาวีเกาะช้าง ตั้งอยู่
บริเวณหาดยุทธนาวี ทางใต้ของเกาะ บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีจม
ลงจากการต่อสู้กับเรือรบจากประเทศ  และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณต าบลเกาะช้างใต้ เป็น
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สวนผลไม้ สวนมะพร้าว และสวนยางพารา นับได้ว่าเกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย   
                2.2 ด้านการบริการการท่องเที่ยว (Tourism Services)    
          ในการศึกษาด้านการบริการการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อมูลจ านวนที่พัก 
และรายได้จากการท่องเที่ยวของเกาะช้าง ใน พ.ศ. 2559 จังหวัดตราดมีโรงแรมรวมทั้งหมด 630 แห่ง 
โดยตั้งอยู่บนเกาะช้าง 393 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรม 2 ดาวจ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 50.38 
รองลงมาเป็นโรงแรม 3 ดาว จ านวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.44 และโรงแรม 4 ดาว จ านวน 54 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.74 (Trat Provincial Office, 2018) 
        เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวขาว
ไทยและชาวต่างชาติใน พ.ศ. 2561 จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 1,208,844 คน และรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 13,090.36 ล้านบาท  (Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 
2019) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่พักเฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,693 
บาท ต่อวัน เป็นค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตามล าดับ          
         จากข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อมูลของกรมการทองเที่ยว พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวของ
เกาะช้างเพ่ิมขึ้นทุกปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 75 ที่เดินทางมาท่องเที่ยวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 40 ที่เดินทางมา
เที่ยวนอกฤดูกาล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและ
ชุมชนต้องมุ่งพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาหรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  มีการจัด
โปรแกรมพิเศษส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ
นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม  เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการอยู่ในพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวหรือ
อยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวนานขึ้น ทั้งเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น 
          2.3 ด้านตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market) 
          ปัจจุบันเกาะช้างมีเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทวีปยุโรปมากที่สุด รองมาคือ
นักท่องเที่ยวจีน  ด้านตลาดการท่องเที่ยวควรประชาสัมพันธ์ในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มอ่ืน  
ประชาสัมพันธ์และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เพ่ิมนักท่องเที่ย ว
นอกฤดูกาล  เน้นการสร้างกิจกรรมที่เพ่ิมระยะเวลาพ านัก และเพ่ิมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน  
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะช้างว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มุ่งให้เกิดความคุมค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน  
         3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
          ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์  TOWS Matrix  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์กลยุทธ์  TOWS Matrix    
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
กลยุทธ์เชิงรุก ( SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในการส่งเสรมิภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
แตกต่างและสรา้งจุดขายการตลาด 

1. ส่งเสรมิ และสนับสนุนการบังคบัใช้กฎหมายในการ
พัฒนาการใช้พื้นที่ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
ที่ ส่งเสรมิการจดัการสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสรมิเส้นทางการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเช่น 
ด้านนิเวศ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้าน
กิจกรรมทางทะเลเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวยุดใหม ่
แก่นักท่อง เที่ยวแต่ละกลุม่ 

2. พิจารณาเขตพื้นท่ีอุทยานและพื้นที่ท่ีระบบนิเวศมี
ความสมบรูณ์ เพื่อสามารถก าหนดนโยบาย การใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีรองรับการท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน และพื้นท่ีท าการเกษตร ไดอ้ย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3. ส่งเสรมิการคมนาคมและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แตไ่ม่สนับสนุนการ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและสิง่แวดล้อมจนเกินขีด
ความ สามารถในการรองรับ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
บริการการท่องเที่ยว ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่นระบบสาธารณูปโภค 
ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิด 

4. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และชุมชนมีจิตส านึกเห็นความส าคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวตามขดีความสามารถการ
รองรับของพื้นที ่

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ  (WO Strategy) 
1. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของขุมชน 

1. ปรับปรุงกฎหมายด้านการทองเที่ยว การจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดแนวทางควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวตามขีด
ความสามารถในการรองรับ เพื่อรกัษาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวและเกดิความยั่งยนืในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว 

2. วางแผนปรับปรุงการจดัการสิ่งแวดล้อม จากการ
ขยายตัวของ การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพื่อ
เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวแตล่ะกลุ่มเลือกเกินทางมา
เที่ยวท่ีเกาะช้าง เช่น นักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยว
รักธรรมชาติ นักท่องเที่ยวกิจกรรมทางทะเล เป็นต้น 

3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวและ
ชุมชน ให้สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในยุดดิจิตัล 
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ผู้วิจัยน าเสนอ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้างจุดขายการตลาดการท่องเที่ยวสีเขียว (GREEN 
Tourism)  

2. ส่งเสริมเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่น ด้านนิเวศ  ด้านวัฒนธรรม 
ด้านการเกษตร ด้านกิจกรรมทางทะเล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยุดใหม่  (Market Segmentation 
Strategy) แก่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 

3. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน 
(Differentiation Strategy) 

4. ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพ่ือขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
อภิปรายผล  

แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจ าเป็นต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลักษณะทาง
กายภาพ รวมถึงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงที่ถูกท าลาย
จากการท่องเที่ยว แต่ข้อได้เปรียบคือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมักมีขนาดไม่ใหญ่ สามารถก าหนด
นโยบายและบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าแหล่งท่องเที่ยวบนแผ่นดิน 
ที่รับนักท่องเที่ยวจ านวนมากกว่า สอดคล้องกับ Kokkranikal and Baum (2011)  ศึกษาเรื่องการ
ท่องเที่ยวและความยั่งยืนในหมู่เกาะลักซ์ชาดวีฟ (Tourism and Sustainability  in the Lakshadweep 
Islands) หมู่เกาะลักซ์ชาดวีฟ คืดหมู่เกาะปะการัง ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
อินเดีย งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา และความท้าทาย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะเหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ต้อง
อาศัยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะลักษณะทางกายภาพ และความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงที่ถูกท าลายจากการท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตาม เกาะช้างมีข้อจ ากัดท่ีเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ มีหน่วยงานภาครัฐที่บริหาร
พ้ืนที่เกาะช้างอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ ขาดการ
ท างานเชิงบูรณาการในการวางแผนระยะยาว คล้ายคลึงกับ Graci and Dodd (2011)  วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาที่ ไม่ยั่ งยืนในเกาะพีพี ประเทศไทย (Unsustainable Development in Koh Phi Phi, 
Thailand) งานวิจัยเสนอว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวต้องค านึงถึง
การท างานในเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เช่นการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันวางแผน
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ระยะสั้น และระยะยาว โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดภายในกรอบด้าน สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะช้างไม่ได้ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อมูลวิจัยพบว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมบนเกาะช้าง แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่  ปัญหาการจัดการขยะบนบก ขยะในทะเล และปัญหา
น้ าเสีย และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง คือ ปัญหาขาดแคลนน้ าจืดในฤดูแล้ง 
สาเหตุหลักของปัญหาข้อนี้เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้จ านวน
ประชากรในพ้ืนที่และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเกินกว่าระบบนิเวศน์เกาะช้างจะรับได้ (Carrying 
Capacity: CC) สอดคล้องกับ Graci and Dodd (2010)  ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ (Sustainable Tourism in Islands Destination)  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ คือการให้
ความส าคัญที่เท่าเทียมกัน ระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 
การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวตามความสามารถในการรองรับ(Carrying capacity: CC) นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับ Kakazu (2012) ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอย่างยั่งยืน :
กรณีหมู่เกาะโอกินาวา (Sustainable Island Tourism: the Case of Okinawa) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาจากการท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้ต่อหัวจากนักท่องเที่ยวต่ า เพราะหมู่เกาะโอกินาวามีภาพลักษณ์
ของแห่งท่องเที่ยว” ถูก ใกล้ และเที่ยวน้อยวัน” ปัญหาต่อมา คือ ฤดูกาลของการท่องเที่ยว  
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากสุดในฤดูร้อน ส่งผลให้ต้องการแรงงานในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นความ
ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลัก สวนทางกับหลักการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว
ตามความสามารถในการรองรับได้ (Carrying capacity: CC) เพ่ือเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม งานวิจัยเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหมู่เกาะโอกินาวา ต้องเพ่ิม
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น อาหารสุขภาพ สินค้าหัตถกรรมหรือบริการที่ต่อเนืองจากการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวโอกินาวา ต้องค านึงถึงคุณภาพ
นักทอ่งเที่ยว มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ การท่องเทียวโดยชุมชนของเกาะช้างต้องน าเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะและสร้าง
กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวมีส านึกของหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจ ยอมรับและให้เกียรติความ
แตกต่างของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวเกาะ สอดคล้องกับ Moyle, 
Croy and Weiler (2011) ศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธ์บนหมู่เกาะ ระหว่างเจ้าภาพและแขกของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : เกาะบรูนี และเกาะแมคเนติด  (Sustainable Host- Guest Interactions on 
Islands: Bruny and  Magnetic Islands) งานวิจัยต้องการน าเสนอรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดี และเป็น
การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระยะยาว ผลการวิจัยเสนอว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรร่วมกันก าหนด
นโยบาย กิจกรรม รูปแบบการให้บริการ ที่สร้างความกระทบด้านดีจากการท่องเที่ยว ควรมีการอบรม
ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างส านึก และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
แก่แขกผู้มาเยือน ในขณะเดียวกัน ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มากกว่าปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างความสะดวก สบายแก่นักท่องเที่ยว ในด้านนักท่องเที่ยวก็ต้อง
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ยอมรับ และเคารพวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะ ท ากิจกรรมท่องเที่ยวด้วยส านึกของหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างต้องค านึงถึงกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ 
ในแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือจากกิจกรรมรูปแบบมาตรฐานที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เพ่ือสามารถขยาย
ตลาดลูกค้าและสร้างความยั่งยืนแก่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นคิดสร้างธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก  และสิ่งผลิตหัตถกรรม 
ของชุมชน สอดคล้องกับ  Greg Richards (2009) ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
การพัฒนาท้องถิ่น (Creative Tourism and Local Development) ได้เสนอแนวคิดว่าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น เพ่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นคิดสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแบบหมุนเวียน เพ่ือสร้างสรรค์แนวคิด
และรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความซาบซึ้ง ในวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ภาครัฐ ควรร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาะช้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพ่ือขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ที่ส าคัญคือการให้ความส าคัญที่เท่าเทียมกัน ระหว่างการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องมีการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ควบคู่ ไปกับการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวตาม
ความสามารถในการรองรับ 

2. ภาคเอกชน ควรสร้างเส้นทาง และเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ิมรองรับ
ตลาดส าคัญนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ เข่นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวกิจกรรมทางทะเล 
นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ ที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักในปัจจุบัน เป็นการ
กระจายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และควรร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุนชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. ภาคประชาชน ควรร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการ
ขายเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวของเกาะช้าง นอกเหนือจากจุดขายด้าน
การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยว  

เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ จ านวน 74 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
พบว่า นิยามของพิพิธภัณฑ์ในฝั่งอุปทานนั้นเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ และรวบรวม
อนุรักษ์ทรัพยากรมรดกวัฒนธรรม  ในขณะที่นักท่องเที่ยวนิยามเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์ เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้คู่กับการพักผ่อน และการวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์พบ
องค์ประกอบเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ 8 ประเด็น ดังนี้การจัดนิทรรศการ 
ภายในพิพิธภัณฑ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี  กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิ งพิพิธภัณฑ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการในพิพิธภัณฑ์  การจัดการระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม ร้านขายของที่ระลึก 
มัคคุ เทศก์หรือนักสื่อความหมาย และ ธุรกิจที่ พักแรมรอบ  ๆ พิพิธภัณฑ์เ พ่ือเป็นส่วนหนึ่ ง 
ในการกระตุ้นการท่องเที่ยว 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว 
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง พบว่า การปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากทั้งฝั่งพิพิธภัณฑ์และฝั่งการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  
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และ 3) เสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์
จุดหมายปลายทาง พบว่า  ธีมแนวทางในการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  ได้แก่   
(1) การออกแบบกิจกรรมที่เน้นสร้างความสนุกสนาน (2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(3) การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการส่งมอบบริการแก่นักท่องเที่ยว (4) การสร้างอัตลักษณ์และ
การจัดการวัฒนธรรม และ (5) การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน   
 
ค าส าคัญ 
 การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ระบบการท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the components of tourism focusing on 

destination museums, 2) examine the roles and responsibilities of the stakeholders for 
museum tourism, and 3) suggest guidelines to promote museum-based tourism under 
the destination museum concept. The qualitative research employed an in-depth 
interview with 74 participants who were involved in museum tourism. 

The results to showed that 1)  Study the elements of museum tourism 
destination results were the definition of a museum from the supply part focused on 
museums offering learning experiences, which included the conservation of cultural 
heritage. In tourists ‘viewpoints, an additional definition was that a museum was a 
place of learning and recreation. The results from the analysis based on the framework 
of museum tourism found that there were eight components to enhance museum 
tourism. These comprised exhibitions organized at a museum, technological 
innovations, museum tourism activities, facilities and services provided by the 
museum. Logistics and transport system management, souvenir shops, guides or 
interpreters, and accommodation businesses around a museum as a part of the 
tourism promotion. 2 )Study the roles and responsibilities of stakeholders museum 
tourism destination results were interaction and collaborative work among the 
stakeholders of museums and tourism were essential to construct the network of 
museum tourism.  and 3)  Guidelines for promoting museum tourism in Thailand with 
the concept of museum destination results were presented five themes of guidelines 
for museum tourism promotion: 1)  Designing activities at a museum by emphasizing 
fun, 2) Effective human resource management, 3) Designing the landscape on services 
and providing tourists with services at the museum, 4) Identifying the construction and 
cultural management for the museum, and 5)  conveying learning experiences that 
could connect to the present lifestyle. 
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ความส าคัญและปัญหา 
 พิพิธภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
การบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรม อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังยกระดับประเทศหรือเมืองที่พิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ ให้มีฐานะเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ และเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศนั้น ๆ (Silberberg, 1995) สถานการณ์พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
( International Council of Museum หรือ ICOM) ได้ ระบุว่ า  มี พิ พิธภัณฑ์มากกว่า  55,000 
พิพิธภัณฑ์ใน 202 ประเทศ โดยพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ระดับโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 10.2 ล้านคนต่อปี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจีน ในกรุงปักก่ิงมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับสอง ด้วยจ านวน 
8.61 ล้านคน ต่อปี ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนของนครนิวยอร์กเป็นอันดับสามด้วย
จ านวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม 7.36 ล้านคน ต่อปี จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นจุดดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษทางมรดก
วัฒนธรรม (Daskalaki, 2020) พิพิธภัณฑ์มีแนวโน้มจะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลของ ICOM ได้กล่าวถึง แนวโน้มการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ในหลายประเทศทั่วโลกส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรม (Heritage and 
Cultural Tourism) (Prentice, 2001)  ดังเช่น National Museum of Qatar ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ในปี ค.ศ. 2019 โดยมีนโยบายเพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลักของประเทศกาตาร์  
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ในรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงมรดกทางวัฒนธรรม ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
อาทิ โบราณสถาน หอศิลป์ ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม (Richards, 2006;  
Lambert & Henderson, 2011)  พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 1,552 พิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีการบริหารการจัดการที่มีรูปแบบการท างานแตกต่างกันออกไป 
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่ขึ้นต้นกับกระทรวงวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์โดยชุมชน สถาบันการศึกษา เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งมูลนิธิ  
ไม่แสวงหาก าไร โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่า สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงาน  
ในการสร้างเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนทั่วประเทศ เพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานกระบวนการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่สนับสนุน  
ทางการตลาดทางการท่องเที่ยว ซึ่งจากการส ารวจวรรณกรรมเบื้องต้น ประเทศไทยยังไม่มีแผน  
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่บูรณาการการท างานหลากองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น แนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางได้
ประยุกต์มาจากการสังเคราะห์วรรณกรรมจากนักวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษาแนวคิดระบบการท่องเที่ยว 
(Prosser & Hunt, 2000 ; Leiper, 1999 ; Mill & Morrison, 2002) และแนวคิดของ Erving 
Goffman ที่ กล่ า วถึ งบทบาทของตั วตนในชี วิ ต  ( Goffman, 2002)  ได้ ถู กน ามาประยุ กต์ 
เพ่ือท าการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ค้นหาช่องว่าง
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ และเพ่ือน าไปเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย  
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพ่ือค้นหาองค์ประกอบปัจจัยที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมท่ามกลางความหลากหลายขององค์กร  
ที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์ จากมุมมองของทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์  
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะได้ แผนการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้วางแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน
ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวทางการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ของไทยให้ทัดเทียมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกควรเป็นอย่างไรจึ ง
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ท่ามกลางความหลากหลายขององค์กรที่บริหารงานพิพิธภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยและในสภาวะที่ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
อย่างเป็นรูปธรรมที่แน่ชัด  
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมาย
ปลายทาง 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยแนวคิด
พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากฝั่งการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหน้า (Museum Tourism Front Stage) และฝั่งการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหลัง (Museum Tourism Back Stage) จ านวน 26 คน 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็น 
Audience คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะเป็น นักท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ (Museum Tourists)  จ านวน 38 คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่ม
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กรณีหลากหลาย (maximum variation sampling) ของ Mile & Huberman (1994) โดยใช้เทคนิค
การสุ่มกรณีหลากหลายซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนไม่มากแต่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ส าคัญ 
(Key Performer)   
 การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) นอกจากนี้ งานวิจัยยังใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลสมุดเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดสรรมานั้นมาจากพ้ืนที่ในการวิจัย โดยการเลือกจากพิพิธภัณฑ์  
ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมทั้งหมด 18 แห่ง ที่ได้รับความนิยมและมีจ านวนผู้เข้าชมอยู่ในระดับ
ต้นของประเทศไทย โดยมาจากข้อมูลอ้างอิงใน www.museumthailand.com สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ ได้แก่ 1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 2. พิพิธภัณฑ์
แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
4. พิพิธภัณฑ์แพทย์ศิริราช กรุงเทพมหานคร 5. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร  
6. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร 7. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  
8. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
10. มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร 11. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ 12. พิพิธภัณฑ์
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13. พิพิธภัณฑ์บางล าพู กรุงเทพมหานคร 14. พิพิธภัณฑ์
เหมืองแร่ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 15. พิพิธภัณฑ์จิมทอมสัน กรุงเทพมหานคร 16. บ้านฮอลันดา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 17. พิ พิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  
18. พิพิธภัณฑ์เรือไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 โดยมีกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ นิยามพิพิธภัณฑ์ ระบบการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดแสดงในพ้ืนที่จัดแสดงวัตถุ การสร้างความ
ประทับใจ การสร้างแรงจูงใจ และบทบาทของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การวางแผน
นโยบายในการพัฒนาและการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การสร้างความร่วมมือ โดยหลังจาก
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จาก 18 พิพิธภัณฑ์ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)   
 
ผลการวิจัย  
 ในส่วนผลการวิจัยนี้ ได้แบ่งน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  (2) บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง และ (3) แนวทางในการส่งเสริมแนวคิด
พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง (Museum 
Tourism Destination) ด้วยแนวคิดระบบการท่องเที่ยวที่ประยุกต์แนวคิดของ Prosser & Hunt 
(2000) Leiper (1999) และ Mill & Morrison (2002) ท าให้เห็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันกับ  
อุปสงค์และอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวและ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมกัน ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ยังมิได้ถูกพิจารณาหรือจัดการ
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ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางการท่องเที่ยวอีกทั้งยังไม่ เคยน ามาใช้ในการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึง “ความเป็นจุดหมายปลายทาง”  
ของพิพิธภัณฑ์ ในการพัฒนาประเด็นแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง 
(Museum Tourism Destination) นั้นให้เป็นกุญแจของความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ในการขับเคลื่อน
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  
 ผลการวิจัยพบว่าในฝั่งอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นั้น มีองค์ประกอบ 8 
ประเด็น โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มประเด็นหลัก และกลุ่มประเด็นรอง ดังนี้   
กลุ่มประเด็นหลักเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงมากที่สุด โดยเป็นการท างานของฝั่งอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่ต้องเน้นสี่องค์ประกอบส าคัญดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือตอบโจทย์
และกระตุ้นทางฝั่งอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้เดินทางมาท่องเที่ยว มีจ านวน 4 ประเด็น
ด้วยกัน ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากที่จะดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเรียนรู้ ประสบการณ์ การจัดแสดงวัตถุโบราณ เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์
ของชุมชน ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการน าเสนอเรื่องราว วัตถุต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 3 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน  
ประเด็นที่ 4 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการในพิพิธภัณฑ์ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้การบริการในด้านทางการเป็นพ้ืนที่พักผ่อน ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อาทิ ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา 
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดนิทรรศการ ธุรกิจจัดเลี้ยงภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
 ส่วนถัดมาคือ กลุ่มประเด็นรองนั้น ได้แก่ ประเด็นที่ 5 การจัดการระบบโลจิสติกส์ 
และการคมนาคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบการท่องเที่ยว ประเด็นการเดินทางเป็นสิ่งส าคัญ
มากประเด็นหนึ่งในการเดินทาง พิพิธภัณฑ์ถ้ามีระบบการขนส่งที่เข้าถึงได้ง่ายก็จะช่วยกระตุ้น  
การเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ประเด็นที่ 6 ร้านขายของที่ระลึกมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเน้นด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้สินค้าของที่ระลึกยังเป็นสินค้า
ในการสร้างความหมายความทรงจ าของการท่องเที่ยวอีกด้วย ประเด็นที่ 7 มัคคุเทศก์หรือนักสื่อ
ความหมาย โดยเป็นบุคลากรที่จะช่วยด าเนินงานกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ การมีปฏิสัมพันธ์แก่ผู้เข้า
ชม การสร้างความเพลิดเพลิน การน าเสนอข้อมูลสู่คนทุกกลุ่มแทนการจัดแสดงวัตถุที่ไม่สามารถน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ได้ และประเด็นที่ 8 การเชื่อมโยงธุรกิจที่พักแรมรอบ ๆ พิพิธภัณฑ์  
โดยการบูรณาการบริการในโรงแรม ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์พักผ่อนที่เชื่อมโยง 
กับโอกาสในการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ 
 ส าหรับอีกด้านหนึ่ง คือ ในฝั่งอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นฟากฝั่ง 
ที่จะแสดงให้ฝั่งอุปทานทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์พ้ืนที่จุดหมายปลายทางได้เห็นถึงลักษณะ 
ของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ท าให้พัฒนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ได้ตอบโจทย์
สูงสุด เกิดการเตรียมความพร้อมด้านการบริการภายในพิพิธภัณฑ์ ผลวิจัยพบประเภทนักท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์จ านวน 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก คือนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณค่า 
ด้านอารมณ์และความรู้สึก การโหยหาอดีต (Nostalgia Museum Tourist) ประเภทที่  2 คือ 
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นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม (Cultural Museum Tourist) ประเภทที่ 3 คือ 
นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่ งเน้นในการพัฒนาตนเอง (Development Museum Tourist) 
ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นแรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal motivation 
Museum Tourist) และประเภทที่ 5 คือ นักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าเชิงกายภาพเป็น
แรงจูงใจ (physical values Museum Tourist) นักท่องเที่ยวรูปแบบนี้สนใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งทางด้านกิจกรรมและต้องการการพักผ่อน ใช้บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย  
 ในฟากฝั่งอุปสงค์และอุปทานตามที่น าเสนอข้างต้นนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของทั้งสองกลุ่ม
ของการวิจัย ได้ร่วมสะท้อนนิยามของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง โดยใน มุมมองของฝั่งอุปทาน 
พบประเด็นที่กล่าวถึงนิยามของ ‘พิพิธภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว’ ในยุคปัจจุบัน โดยมีใจความส าคัญสี่
ประการ ดังนี้ (1) การอนุรักษ์และการสะสม (2) แหล่งรวบรวมภูมิปัญญา (3) การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และ (4) การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ
พลวัตระดับโลก ประสบการณ์ทางด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
ชาติ ในส่วนของมุมมองของฝั่งอุปสงค์พบประเด็นที่กล่าวถึงนิยามจากทัศนะของนักท่องเที่ยว 
ที่ส าคัญเพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางจ านวน 6 ประการ ดังนี้ (1) ศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ (2) แหล่งสะสมวัตถุจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ (3) การเล่าเรื่องราว (4) การน าเสนอ
ภูมิปัญญา (5) ค้นหาองค์ความรู้ใหม่  (6) พ้ืนที่พักผ่อนพร้อมกับการเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางความคิด ซึ่งประเด็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นเน้นหนักไปทางด้านบทบาทของพิพิธภัณฑ์
ที่ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบูรณาการกับพ้ืนที่การพักผ่อน  
 การบริหารการจัดการระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย 
  หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดการพิพิธภัณฑ์กับการท่องเที่ยวที่ ‘แยกส่วน’ ออกจากกันดังที่
กล่าวในเนื้อหาส่วนความส าคัญและปัญหานั้น ประเด็นดังกล่าวนี้ก่อเกิดปัญหาด้านนโยบาย วิสัยทัศน์
ที่มิได้สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้ยาก  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การวิจัยจึงได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง ผ่านกรอบคิดจากผลงานของเขาเรื่อง The Presentation of Self 
in Everyday Life ที่กล่าวถึงการน าเสนอตัวโดยน ามาประยุกต์กับแง่มุมด้านการท่องเที่ยว คือ 
องค์ประกอบเรื่องเวที (Stage) ซึ่งเป็นพ้ืนที่การปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว โดยมีฉากหน้า ( front 
stage) เป็นการท างานสร้างการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์และมีฉากหลัง (Backstage) 
เป็นผู้วางนโยบายจากระดับบนสู่ระดับล่าง และการวางแผนปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ผลวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 บทบาทการท างานของการจัดการพิพิธภัณฑ์ พบว่า หน้าที่ส่วนแรก คือ การร่วมวางแผน
จัดเตรียมการแสดง นิทรรศการวัตถุจัดแสดง แผนการด าเนินการสรรค์สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์และวางแผนโครงสร้างองค์กรของพิพิธภัณฑ์ให้เหมาะสม บทบาทในการท างานร่วมกับ
ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กรของพิพิธภัณฑ์เพ่ือก าหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
ในการก าหนดกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานวางแผนการสร้างมอบประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ท่ีให้ประสบการณ์การเรียนรู้ จากการศึกษา สิ่งที่ยังขาดไปในระบบการท างาน 
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โดยผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่า ยังมีบทบาทการท างานของการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ที่อาจจะสร้างพันธมิตรร่วมกับบริษัทธุรกิจน าเที่ยวโดยมีการจัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยว 
การจัดการของที่ระลึก การประสานการท างานร่วมกับนักสื่อความหมายของชุมชนท้องถิ่น  
และประเด็นส าคัญ คือ การวางแผนร่วมด าเนินการสร้างพ้ืนที่พักผ่อนแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ที่เป็นฝ่ายท างานส่วนหน้าและส่วนหลัง 
 ส่วนที่สอง คือ บทบาทการท างานของการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย มีหน้าที่ดูแล
ด้านยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว การโฆษณาการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ มีการ
ประสานบริษัทธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการพัฒนา
บุคลากรที่เน้นด้านการสื่อความหมายทางการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เข้าถึงนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชม  
แต่สิ่งที่ยังขาดไปในระบบการท างานผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่า การสร้างจุด
ร่วมตั้งศูนย์การบูรณาจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเน้นพิพิธภัณฑ์ชูโรงกับนโยบาย  
เพ่ือท างานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีรูปธรรม ได้แก่ ส านักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นต้น   
 และส่วนสุดท้าย คือ ในส่วนของการท างานในพ้ืนที่ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมหรือ
นักท่องเที่ยว โดยเน้นมัคคุเทศก์ ปราชญ์ชาวบ้านท างานด้านการสื่อความหมายร่วมกับมัคคุเทศก์
ภายในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนให้สืบทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์ และบทบาทพิพิธภัณฑ์กับการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 จากผลการวิจัยยังพบเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์นอกจากการท างานประสานงานหลักภายใน
หน่วยงานแล้ว ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมการให้บริการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเป็นหัวใจส าคัญของการการบริการภายในพิพิธภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าสูง โดยการ
ร่วมปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมขนส่ง กระทรวงคมนาคม การสร้างการปฏิสัมพันธ์ในการ
ประสานงานสถานศึกษา การร่วมมือและการประสานการน าความรู้จากหน่วยงานภาครัฐบาลใน
ประเทศอ่ืน การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพ่ือร่วมสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ การสร้าง
ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หรือหน่วยงานในระดับนานาชาติ พิพิธภัณฑ์กับองค์กรระดับท้องถิ่น การ
สร้างความร่วมมือกับชุมชน การสร้างความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์กับอุตสาหกรรมบริการ 
 แนวทางในการส่งเสริมแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง  
 การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยว  
เชิงพิพิธภัณฑ์ น าไปสู่การส่งเสริมแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางจากสองส่วนที่ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ข้างต้นนั้น ได้รับการน ามาเชื่อมโยงเพ่ือหาสาระส าคัญต่อ
การพัฒนาและสร้างแนวทางเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการด าเนินงานด าเนินงานที่สะท้อนภาพ 
เชิงนโยบายมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน เพ่ือก่อเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส าหรับการเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่มอบความรู้และความเพลิดเพลิน 
แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าชมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสู่จุดหมายปลายทางนานาชาติ ทั้งนี้
ผลการวิจัยได้สะท้อนองค์ประกอบส าคัญท่ีแท้จริงต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จ านวน 5 
ประการได้แก่   
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 1. การออกแบบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เน้นการสร้างความสนุกสนาน  
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3. การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการส่งมอบบริการในพิพิธภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยว   
 4. การสร้างอัตลักษณ์และการจัดการวัฒนธรรมให้กับพิพิธภัณฑ์  
 5. การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ว่า ในอดีตพิพิธภัณฑ์ถูกรับรู้ในสายตา
ของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปโดยความเชื่อที่ว่าเป็น สถานที่เก็บของเก่าของสะสมเพียงเท่านั้น  
แต่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยว 
(Krakowiak, 2013) ผลการศึกษาได้ค้นพบความหมายของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางที่ต้อง
น าเสนอประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เหนือชั้นไปกว่าประสบการณ์เรียนรู้แบบเดิม ให้ความ
เพลิดเพลินและแรงบันดาลใจ และต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกและสัมผัสได้ถึง
ความเป็นส่วนหนึ่งของของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้น (Sense of Belonging) โดยสรุปนิยามของพิพิธภัณฑ์
จุดหมายปลายทาง คือ การอนุรักษ์และการสะสมวัตถุโบราณ ศูนย์กลางแห่งการรวบรวมภูมิปัญญา 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ  อาทิ Plaza (2000) Dallen & Stephen (2003) Park 
(2013) การเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Bryant (1988) Hein (2002) Hausmann (2012) โดยผู้วิจัยพบ
ประเด็นส าคัญ คือ การพัฒนาต้นแบบการน าวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการอนุรักษ์ภายในพิพิธภัณฑ์
โดยพิพิธภัณฑ์ต้องมีองค์ความรู้ด้านนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ แห่งยังขาดองค์
ความรู้ด้านนี้อยู ่  
 ประเด็นเพ่ิมเติมในนิยามพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทางซึ่งมาจากฝั่งอุปสงค์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนที่พักผ่อนพร้อมกับการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความผ่อน
คลาย เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่รื่นรมย์และรู้สึกได้พักผ่อนหย่อนใจผ่านการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ โดย
สรุปมุมมองของนักท่องเที่ยวมักจะมองในประเด็นพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นความ
สะดวกสบาย และการสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวและผู้เข้า
ชมได้เป็นอย่างดี รูปแบบของนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จะเป็นลักษณะนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ที่
มุ่งเน้นคุณค่าเชิงกายภาพ ซึ่งแสวงหาความสนใจพิเศษในพิพิธภัณฑ์ต้องการใช้เวลานานๆในการอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ แต่ก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพักผ่อนในการใช้บริการ ร้านกาแฟ จุดพักผ่อน ร้านอาหาร 
เป็นต้น 
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เข้าให้ระบบการท่องเที่ยวนั้นจะสร้างแรงกระตุ้นในฝั่งอุปสงค์
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Museum Tourism Demand) ให้เกิดการเคลื่อนที่ไปมายังฝั่งอุปทาน
การท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Museum Tourism Supply)  โดยองค์ประกอบจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Components of Museum Tourism Destination) ที่ได้ค้นพบจากการ
วิจัยในครั้งนี้เผยให้เห็น องค์ประกอบส าคัญแปดด้านส าหรับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การจัด
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นสององค์ประกอบที่ควรค านึงถึงเป็นอย่าง
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ยิ่งในระบบการท างานของพิพิธภัณฑ์ฉากหน้า (Museum Front Stage) ที่จะน าความเพลิดเพลิน 
บันเทิงในการเรียนรู้ที่เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่รู้สึกผ่อนคลาย เช่น การใช้ Audio VDO โชว์วัตถุ
โบราณ, การน าเทคโนโลยี 3D ในการจ าลองวัตถุจัดแสดงเพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้นซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ing (1999) Atraksa (2015) Hume (2015) ที่กล่าวว่าการ
สร้างสรรค์สื่อกลางทางวัฒนธรรมในการเผยแพร่ความรู้ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถการเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมใหม่ๆของพิพิธภัณฑ์ได้ แต่ในบางครั้งหากการจัดนิทรรศการอาจไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ 
ภัณฑารักษ์หรือนักสื่อความหมายที่มีหน้าที่ในการน าชมถือได้ว่ามีส่วนส าคัญไม่แพ้กันเป็นผู้ด าเนิน
เรื่องราวการน าเสนอ ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทางวิชาการจะเน้นบทบาทของนักสื่อความหมายที่มีความ
จ าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Haas (2003) Proctor (2010) ที่ได้กล่าวถึงบทบาท
ของภัณฑารักษ์ในบริบทต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่และเป้าหมายที่สร้างความผูกพันในการดึงดูดผู้
เข้าชมประเภทต่าง ๆ และมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่เน้น
การมีส่วนร่วม (Nowacki, 2005; Falk & Dier king, 2013; Nechita, 2014)  ดังเช่น การแจกของที่
ระลึก หรือการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพ่ือเก็บแสตมป์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ หรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมการตอบค าถามเพ่ือชิงรางวัล เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Richards& 
Wilson (2006) การสร้างกิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้เกิดแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นการบริการส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ ที่พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นผู้ให้บริการต้องพึง
ใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ า ห้องน้ าคนพิการ ทางลาดส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 
อาหารและเครื่องดื่ม พ้ืนที่นั่งท างาน (Co-working space museum area) เป็นต้น นอกเหนือจาก
บทบาทในการจัดนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ ประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bryant (1988) 
ที่ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่บทบาทในการสร้างความบันเทิง  ร้านขายของที่ระลึก  
เป็นการบริการขายสินค้าที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ที่จะมีส่วนในการสร้างความทรงจ าทางการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ได้ ซึ่งถ้าการออกแบบของที่ระลึกที่เข้ากับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงกับรูปแบบจัดนิทรรศการ
หรือแม้กระทั่งสินค้าของที่ระลึกที่มีทั้งลักษณะร่วมสมัยและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ โดยการพัฒนาของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นของที่มีความเดิม
แท้ (Authenticity) โดยองค์ประกอบทั้งหกองค์ประกอบข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์  พ้ืนที่พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง (Museum Destination Region) ตามแนวคิด
ประยุกต์ของ Prosser & Hunt (2000) Leiper (1999) Mill & Morrison (2002) 
 นอกจากนี้ องค์ประกอบด้าน ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก การพัฒนาขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า ที่
สามารถขยายไปยังพิพิธภัณฑ์ หรือผ่านเส้นทางพิพิธภัณฑ์ก็จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น (Nukong, 2016) และผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวเพ่ิมเติมถึง ธุรกิจที่พักแรม โดย
องค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ประเทศไทยได้มีธุรกิจโรงแรมที่น าแนวคิดพิพิธภัณฑ์มาตกแต่งในห้องพักส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะมีส่วนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ หรือสามารถสร้างประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในอีกมิติหนึ่งอีกด้วย โดยระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมและธุรกิจที่พักแรม 
เป็นส่วนพ้ืนที่รองรับการเดินทาง (Museum Transit Route) ที่อยู่ ในระบบการท่องเที่ยวเชิง
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พิพิธภัณฑ์ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ 
 ในทางกลับกันการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์จะไม่สามารถเกิดการ
ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวพิพิธภัณฑ์เองเพียงอย่างเดียว ยังมีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาหน่วยงานต่าง  ๆ  
ที่มี บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นและเกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวและพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ได้โดยองค์ประกอบ Erving 
Goffman's The Presentation of Self in Everyday Life ใ นป ระ เ ด็ นบ ทบาทที่ แ ตกต่ า ง 
(Discrepant Roles) ได้อธิบายว่าพิพิธภัณฑ์มีการน าเสนอบทบาทในการท างาน ที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละพ้ืนที่เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทและมีส่วนในการขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยการท างาน
ระหว่าง หน่วยงานพหุภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรชุมชนโดย ในการก าหนด
แนวทางในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์ (WTO, 
1993; Swarbrooke, 1999; Bramwell & Sharman, 1999) ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการสร้างการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยโดยเริ่มการท างานผ่านระบบนโยบายหน่วงงานรัฐบาล แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เช่น ในประเทศไทยเริ่มการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยผ่านระบบส ารองบัตรเข้าชมที่
เรียกว่า MUSE PASS เข้าพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ได้ฟรี 63 แห่ง เพ่ือร่วมมือสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Leiper, 1999; MacCannell, 1989; Mendiratta Anita, 2010) ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์เป็นจ านวนมาก หากสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ได้ทั้งหมด สร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ร่วมกันจะเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Bramwell & Sharman (1999) จากผลวิจัยในประเด็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว
เชิงพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  กรมศิลปากร หน่วยงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบทบาทในการเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในฉากหลัง (Back Stage) ซึ่ง Goffman (1959) เรียกว่า Performer สมาชิกที่บริหาร
จัดการนโยบายพิพิธภัณฑ์และนโยบายการท่องเที่ยวจะเป็นหน้าที่ตามแนวคิดของ Goffman เป็น
บทบาทหน้าที่ในฝั่งฉากหลัง (Museum Back Stage) ซึ่งจากผลวิจัยให้เห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวมี
บทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนและไม่อาจจะขาดหน่วยงานใด ๆ หน่วยงานหนึ่งได้เลย หากขาดการ
เชื่อมโยงจะท าให้ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการบริการลดลง 
 ดังที่กล่าวในองค์ประกอบจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ (Components 
of Museum Tourism Destination) ท าให้เห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์สู่การเป็นการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์นานาชาติ 
โดยสกัดเป็นแก่นสาระหลัก วางแผนนโยบายและการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ 
ซึ่งมีนโยบายหลักอันเป็นประเด็นส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก การออกแบบกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์เน้นการสร้างความสนุกสนาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน  
เชิงสร้างสรรค์ สร้างการพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ  ประการที่ 2 การจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องมีทัศนคติ จิตบริการที่ดี 
และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าขมได้อย่างทันท่วงทีและมีมิติบริการที่สูง โดย
ส่วนในการพัฒนาตลาดพิพิธภัณฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่กระบวนการในการ
ให้บริการ จากภาพลักษณ์ในการบริการพิพิธภัณฑ์ ประการที่ 3 การออกแบบภูมิทัศน์บริการและการ
ส่งมอบบริการในพิพิธภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยว เน้นความสะดวกสบาย การพักผ่อนหย่อนใจ อาหาร
และเครื่องดื่ม ร้านของที่ระลึก เทคโนโลยี พ้ืนที่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่พิการทุกรูปแบบ ประการที่ 4 
การสร้างอัตลักษณ์และการจัดการวัฒนธรรมให้กับพิพิธภัณฑ์รูปแบบอาคาร รูปแบบชุดความรู้ในการ
สื่อความหมายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะพิพิธภัณฑ์ และประการที่ 5 การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบัน องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประชาคมโลกในปัจจุบัน ทันกับเหตุการณ์
ในปัจจุบันสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การวิจัยได้สะท้อนนิยามของ ‘พิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง’ ส าหรับการท่องเที่ยว 
เชิงพิพิธภัณฑ์ หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม
ทางการท่องเที่ยวและบริการโดยเน้นการสื่อความหมายในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทบาทในการเสริมสร้างมิติใหม่  ๆ ทางการเรียนรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าทางด้านอัตลักษณ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และพลวัตประเด็นหลักของโลก เป็นพ้ืนที่ที่จะช่วยรังสรรค์ความคิด การสร้างแรง
บันดาลใจ ขับเคลื่อนร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการจัดนิทรรศการ รวมถึงเป็นพ้ืนที่พักผ่อนทั้งกาย
และใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้” ซึ่งจากค านิยามของพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง สามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพของการบริการ สร้างภาพลักษณ์ในระบบการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงและประสบ
ความส าเร็จระดับโลก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์น านิยามเพ่ือสร้างสรรค์
การบริการพ้ืนที่และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การออกแบบนโยบายผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ องค์ประกอบที่ส าคัญใน
การสร้างกลยุทธ์การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์   
 2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ฉากหลัง ที่เป็นผู้วางนโยบายภายใน
พิพิธภัณฑ์ที่ต้องเตรียมบุคลากรที่พร้อมจะมอบบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหนือความ
คาดหวัง  
 2.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันในด้านการบริหาร จัดอบรมการให้บริการอย่างมือ
อาชีพซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการที่น่าเบื่อภายในพิพิธภัณฑ์ พัฒนาทักษะจิตบริการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น 
 2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เช่น 
ภัณฑารักษ์ นักสื่อความหมาย ควรให้ความส าคัญด้านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
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รูปแบบทางการเรียนรู้ที่สร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันละกัน และพัฒนาปัจจัยด้าน
การได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต วัตถุจัดแสดงที่มีคุณค่า 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
 งานวิจัยในอนาคต อาจศึกษาเรื่องการสร้างแบบแผนมาตรฐาน ตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือต้นแบบการสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
พิพิธภัณฑ์นานาชาติ  และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทย  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี พ.ศ. 2561  
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 2) ศึกษาระดับความทุ่มเทในการท า งานของบุคลากร 
ทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วน า
ผลที่ได้มาสร้างสมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานเพ่ือก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ที่มีสมรรถนะสูงในยุคไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยมีประชากรศึกษาเป็นอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เครื่องมือ
ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเชิงคุณภาพเป็นแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์โดยการแจกแจง
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ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซ์ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ใน
ระดับมาก 2) ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก 
และ  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเท 
ในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
สมการพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน ด้านทักษะภาวะผู้น า
ทางวิชาการยุคใหม่ และด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้พัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพตามแผนพัฒนา
ก าลังคนสมรรถนะสูงของชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ  

คุณลักษณะของผู้บริหาร  ความทุ่มเทในการท างาน  ไทยแลนด์ 4.0 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) study on the level of the characteristics of 
higher education administrators in Thailand 4.0 Era, 2) study on the level of the dedication 
to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era, and 3) find the correlation between 
the characteristics of higher education administrators and the dedication to work of 
educational personnel, create a predictive equation of the dedication to work and 
determine the high competency executive characteristics in Thailand 4.0 Era. The mixed 
research methodology was used with a study population as teachers and personnel in higher 
education institutions in Thailand. The quantitative research instrument was a 5level–rating 
scale questionnaire and qualitative research used interview guide. The statistical techniques 
employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation and stepwise multiple regression analysis using the statistic package for 
social science program. Also, used content analysis for qualitative data.  

The results of research showed that: 1) the level of the characteristics of higher 
education administrators in Thailand 4.0 Era was at a high as level; 2) the level of the 
dedication to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era was at a high as level and 
3) the relationship between the characteristics of higher education administrators and the 
dedication to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era was moderate in positive 
relationship. Predictive equations that influence the work devotion of educational personnel 
include characteristics of administrators of higher education institutions in honesty, self-
sacrifice, and dedication to modern academic leadership skills and in terms of professional 
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leadership competencies. The results of the research can be used to develop the 
characteristics of the administrators of higher education institutions to create quality 
professional higher education administrators according to the professional development 
plan of the nation. 
 
Keywords  

Characteristic of Administrators, Dedication to Work, Thailand 4.0 
 

ความส าคัญของปัญหา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจก

บุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วทั้งโลก พัฒนาการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบไอซีทีรวมถึงการคมนาคมขนส่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น 
โลกาภิวัตน์โดยสมบูรณ์มีการแพร่กระจายข้อมูลส าคัญไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดก็
สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง (Hiatt and Creasey, 
2012) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายให้ได้โครงสร้างของระบบไอซีทีก็จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ซึ่งเป็นการก้าวข้ามผ่าน
กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง อย่างไรก็ตาม ส่วนส าคัญที่สุดที่จะท าให้นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ประสบผลได้เร็วและจะท าให้คนไทยมีรายได้สูงได้ก็คือประชาชนคนไทยนี่เอง นั่นคือ 
ประชาชนไทยที่มีความรู้ความสามารถ มีความพยายาม และความตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า
สูง ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้พยายามช่วยกันผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นก าลังของประเทศด้วยการ
สนับสนุนในทุกด้านทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนับสนุน ด้านก าลังใจ และความเชื่อมั่นว่าคนไทยก็
สามารถท าได้ ดังนั้นกล่าวได้ว่า การศึกษาของประชาชนถือเป็นประเด็นส าคัญของทุกประเทศที่ต้องมี
การปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทุกประเทศย่อมต้องมี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล ส าหรับประเทศไทยแนวคิดหลัก
ของการปฏิรูปการศึกษาจากอดีตที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินการด้าน
ต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภายในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันประเทศไทยได้ตรา
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 5 ว่าการจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันในระดับโลกได้ (2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข (3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและ
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุกด้านทั้ งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้ างองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาสังคม 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพมากข้ึนทั้งในด้านบุคคล ทรัพย์สิน การเงิน 
และงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือส่งผลให้องค์กรของตนเอง
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล และสามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 

องค์กรทางการศึกษา (Educational Organizations) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีบุคลากร
รับผิดชอบในหลายหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความรู้ สติปัญญา 
ทักษะจ าเป็นต่าง ๆ ความเป็นพลเมืองตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีผู้บริหารหรือผู้น าเพ่ือ
ท าหน้าที่วางแผน จัดองค์กร ควบคุมดูแล และจูงใจหรือน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยการแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ดลบันดาลให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่ามีคุณค่าและ
มีความหมายต่อการทุ่มเท ท้าทายให้ทุกคนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง และสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความมานะพยายาม
เพ่ือมุ่ งสู่ เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาแม้จะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นแต่ก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าหากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือหรือมี
จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานที่แตกต่างกันแล้ว องค์กรนั้นก็จะไม่อาจบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ กล่าว
ได้ว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้นบุคคลผู้ปฏิบัติงานต้องมีความทุ่มเทในการท างาน (Dedication) 
เป็นองค์ประกอบส าคัญ แต่การที่บุคคลจะพยายามท างานอย่างเต็มที่หรือท างานล่วงเวลาเกิดจากสาเหตุที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หากความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ท าเป็น
ความรู้สึกในด้านที่ดีก็จะท าให้ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจในการท างาน มีความกระตือรือร้นและ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Suntrayuth, 2009) 
ซึ่งความทุ่มเทในการท างานของแต่ละบุคคลจะอาจมี 2 ระดับ ได้แก่ ความทุ่มเทที่เป็นการแสดงออกอย่าง
เต็มก าลังเพ่ือให้ตนเองได้รับการยกย่องและความทุ่มเทในการท างานที่เป็นความมุ่งหวังต่อภาพลักษณ์ของ
ตนเอง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารจึงควรกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าสูงสุด แต่
ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรภายในองค์กรไม่มีความทุ่มเทในการท างานก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรได้
เช่นกัน ดังนั้นสุขภาพขององค์กรจึงมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากร กล่าวคือ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความทุ่มเทในการท างาน 
เพราะผู้น าหรือผู้บริหารเปรียบประดุจดังประทีปขององค์กร เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทน และเป็นจุดรวม
พลังของทุกคนในองค์กร คุณภาพและคุณลักษณะของผู้น าย่อมจะมีผลสะท้อนต่อวิธีปฏิบัติงานและผลงาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละแห่งอย่างชัดเจน (Kouzes and Posner, 2012) 
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ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานอกจากจะมีทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการ
บริหารแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความ
สมัครใจ ความตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างความพึงพอใจในงานการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้คุณลักษณะของผู้บริหารที่สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เกิดความทุ่มเทในการท างานได้ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 ระเบียบวิธีที่ใช้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลหรือเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้บริหารสถาบันที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคตต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับใด 

2. ระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 อยู่ในระดับใด 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
2. เพ่ือศึกษาระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทใน

การท างานของบุคลากรทางการศึกษา และแสดงคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยมีองค์ประกอบ
ส าคัญต่อไปนี้  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Populations and Sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 156 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับ 
(26) มหาวิทยาลัยรัฐ (58) และมหาวิทยาลัยเอกชน (72) จ านวน 12,874 คน (Information as of 
25 February 2019, Office of the Higher Education Commission, 2019) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร 
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จ านวน 387 คน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)   
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถาบัน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ ตอน
ที่ 3 แบบสอบถามความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา การหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการทดสอบความเชื่อมั่นเพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาค โดยมีความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับ .858 และความเชื่อมั่นของความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาเท่ากับ .973 ส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้เพ่ือยืนยัน
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสร้างลิงค์
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 387 ฉบับ ได้รับข้อมูลแบบสอบถามคืนมา จ านวน 387 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติส า เร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์โดยการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซ์ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือก าหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อส าคัญ และแนวคิดส าคัญอันเป็น
แก่นสารของการวิจัยโดยใช้วิธีบรรยาย (Narrative Form) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย  

ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังภาพที่ 1 
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ความสามารถในการบริหารจัดการ

ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่

สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ

มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์

ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน

วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณ ์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามล าดับ ดังนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 

ด้านที ่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา n=387 แปลผล ล าดับที ่
X  S.D. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 
ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่ 
สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ 
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการพฒันา 
มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ ์
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 
วิสัยทัศน์และความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 

4.05 
4.19 
4.22 
4.09 
4.28 
4.11 
4.23 

0.68 
0.76 
0.69 
0.81 
0.78 
0.67 
0.90 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
4 
3 
6 
1 
5 
2 

คุณลักษณะโดยภาพรวม 4.16 0.74 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรม  
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ทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28, S.D.=0.78) รองลงมา คือ ด้านวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ( X = 4.23, S.D.=0.90) และด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ( X = 4.22, S.D.=0.69) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ( X = 4.05, 
S.D.=0.68) 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 พบว่า ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.68)   

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและ
ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย 
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษา (Y0) 

X0 
X1 
X2 
X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

.401** 

.418** 

.388** 

.357** 

.369** 

.430** 

.322** 

.382** 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและ
ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความทุ่มเทในการท างานของของบุคลากรทาง
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
 

ความทุ่มเทในการท างานของ 
บุคลากรทางการศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน Sig. 
X  Std. 

Error 
Beta t 

ค่าคงที่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 
ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่
สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ 

2.827 
.261 
.257 
-.184 

.131 

.082 

.081 

.073 

 
.383 
.344 
-.272 

19.838 
3.919 
3.358 
-2.599 

.001** 

.001** 

.001** 
.01 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 แสดงได้ดังนี้ 

1) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ = 2.827 + .261(X6) + .257(X1) – .184(X2) 
 2) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน = .383 + .344 – .272 

 ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสอดคล้องกับเชิงปริมาณ นั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 2) ทักษะภาวะผู้น าทาง
วิชาการยุคใหม่ และ 3) สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ แต่ยังมีปัจจัยบางประการที่ควรค านึงถึง 
ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์ เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการท างานของบุคลากร ดังนั้นคุณลักษณะของมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์ย่อมมี
ความส าคัญต่อผู้เป็นนักการบริหารจัดการการศึกษาในภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
การท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีข้อค้นพบส าคัญที่สามารถน ามาอภิปราย
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะโดดเด่น  
เป็นแบบอย่างที่ดีการท างานทั้งงานวิชาการและสนับสนุน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่
เสมอมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความสามัคคีในการท างานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีขึ้นภายในสถาบัน รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามอย่างมีความสุขโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการบริหารสถาบันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย
ของ Phakamach and Prasongsang (2018) ที่กล่าวว่า การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้ประสบ
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ความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันการศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญ โดยผู้บริหารต้องมี
ความสามารถทางการบริหารและเป็นผู้น ามืออาชีพอีกด้วย อีกทั้งผู้บริหารจะต้องใช้อ านาจและ
อิทธิพลที่ตนมีเพ่ือให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ เพราะรู้สึกถึงความส าคัญของงานที่ท ามากที่สุด โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Tungpetchdecho (2015) ที่ด าเนินการวิจัยและพบว่า ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคลากรที่แสดงออกถึงการท างานด้วย
ความมุ่งมั่นเต็มก าลังเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ถือว่างานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตและมีส่วนท า ให้
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษากับความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า “คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทใน
การท างานของบุคลากรทางการศึกษา” ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีทักษะความสามารถในการวางแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์จนท าให้บรรลุผลส าเร็จไปได้ด้วยดี มีทัศนคติ
เชิงบวกในการวางแผนการด าเนินงานจนท าให้เกิดความสมดุลขึ้นกับตัวเอง โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Suntrayuth (2009) ที่กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างานเป็นพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนที่
แสดงออกในการพยายามท างานอย่างเต็มที่หรือท างานล่วงเวลาเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน โดย
ขึ้นอยู่กับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ หากความรู้สึกของบุคคลที่มีต้องานที่ท า เป็นความรู้สึกใน
ด้านที่ดีก็จะท าให้ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจในการท างาน ส่วนความกระตือรือร้นและมุ่งม่ัน
ทุ่มเทในการท างานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอีกด้วย  

4. สมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มี
ประเด็นอภิปรายดังนี้ 

4.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศ
ตน เป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ มุ่งมั่นที่
จะพัฒนาศักยภาพในการท างานตนเองอยู่ เสมอ มีแรงกระตุ้นและอุทิศตนที่จะท า งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความส า เร็จ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mart (2013) ที่พบว่าการที่องค์กรมีผู้บริหารที่มีความเสียสละและอุทิศตน
จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรนั้นปฏิบัติตามอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนและ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่ 
เป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการวางแผน
งานวิชาการ มีความสามารถในการมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถตัดสินใจในการ
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ด าเนินงานทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้วิธีการในการบริหารงานวิชาการจนท าให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Santhong 
(2015) ที่กล่าวถึงความสามารถในการบริหาร คือ การวางแผนที่ดีของผู้น าที่เปรียบเสมือนเสนาธิการ
ที่รู้วิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ า กัด พร้อมรับกับ
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน  

4.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ เป็นตัว
พยากรณ์ที่มี อิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท า งานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษามีผู้น าที่มีวุฒิภาวะ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและใช้กระบวนทัศน์ที่ดีในการท า งาน  
มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของสถาบันอย่างนักบริหารมือ
อาชีพ แล้วน ามาก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน และสามารถก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาสถาบันที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่คาดการณ์ไว้ว่าโครงการลงทุนในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลต่อความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถาบันจึงควร
พัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยหมั่นศึกษาหาความรู้หรือปรับใช้แนวคิดใหม่
เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและการบริหารอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
สถาบันกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เข้าบริบทต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองได้ รวมถึงการยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและหาแนวทางในการจัดการตนเองให้อยู่ในสถานการณ์
แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก หากต้องการที่จะส่งเสริมให้ระดับความทุ่มเทในการท างานสูงขึ้น ควรปลูกฝังให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในงานที่ท าเพ่ือให้เกิดความสุขในการท างาน มีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพราะหากบุคคลใดท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายก็จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความพอใจในงานที่ท ารวมทั้งควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจในการด า เนินงานเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในงาน อันส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ท า และท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรสูงขึ้นได้เช่นกัน 
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1.3 จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ า  ความสัม พันธ์ ระหว่ า งคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษากับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตนมี
ความสัมพันธ์มากที่สุดจึงควรให้ความส าคัญต่อด้านนี้เป็นอย่างมาก นั่นคือ ผู้บริหารสถาบันควรยึด
หลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการให้ค าแนะน าและชี้แนะในการ
ท างานให้กับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.4 คุณลักษณะที่ดีที่สุดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน ทักษะภาวะผู้น า
ทางวิชาการยุคใหม่ และสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร อัน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของการพัฒนาสถาบันเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือหาตัวแปรคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อความสามารถในการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมในประเด็นอื่นต่อไป 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ส่งผลต่องานวิชาการหรือ
งานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและมีข้อค้นพบใหม่ในการหาเฟ้นหาคุณสมบัติ
ของผู้น ามืออาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 2.3 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ทั้งทางบวกและทางลบที่มีอิทธิพล
ต่อความทุ่มเทหรือสมรรถนะในการท างานของบุคลากรอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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satha ̄ban ʻudomsưksa ̄ čhamnu ̄an nưngro ̜̄iha ̄siphok satha ̄ban [Educational 
personnel in 156 higher education institutions]. Retrieved from 
http://www.data3.mua.go.th/dataS. 

Phakamach, P. and Prasongsang, C. (2018). khunnalaksana kho ̜̄ng phu ̄bo ̜̄riha ̄n 
satha ̄ban ka ̄n ʻa ̄chi ̄wasưksa ̄ thi ̄ mi ̄ ʻitthiphon to ̜̄ khwa ̄m thumthe ̄ nai ka ̄n 
nga ̄n kho ̜̄ng bukkhala ̄ko ̜̄n tha ̄ngka ̄n sưksa ̄ nai pha ̄k tawanʻo ̜̄k kho ̜̄ng 
prathe ̄t Thai [The Characteristic of Vocational Education Administrators 
Affecting Dedication to Work of Educational Personnel in Eastern Region of 
Thailand]. 8th National and International Conference on Humanities and 
Social Sciences, Prince of Songkhla University, Phuket Campus, November 
30, 2018. 256-264.  

Santhong, N. (2015). phu ̄ nam thi ̄ na ̄ rak læ chư ̄n cho ̜̄p [Like and Love Director] 
Bangkok: Think Beyond Book. 1-3.  

Suntrayuth, T. (2009). c ̌hittawitthaya ̄ ka ̄nc ̌hatka ̄n : lakka ̄n ka ̄nnam pai chai nga ̄n 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงเรื่อง ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนขนาดกลาง ในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็นตามองค์ประกอบ
ของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 3 กระบวนการ ได้แก่  1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
2) การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 3) การตีความและประเมินผลลัพธ์  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อย
ละ 75.76 กล่าวคือ นักเรียนร้อยละ 93.93 สามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
และน าเสนอสถานการณ์โดยใช้ตัวแปร สัญลักษณ์หรือแผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ถูกต้อง
บางส่วน นักเรียนร้อยละ 72.72 เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง การแสดงล าดับขั้นตอน
การแก้ปัญหาและสรุปค าตอบถูกต้องบางส่วน นักเรียนร้อยละ 48.48 สามารถอธิบายตีความผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของปัญหา อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้องบางส่วน 
และอธิบายความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
 
ค าส าคัญ 
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ABSTRACT  
To study the level of Mathematical literacy of grade 5 students after learning 

implementation based on Realistic Mathematics Education Approach in the topic of 
percentage. The target group of this research were 33 grade 5 students of medium sized 
schools in Srisamrong District, Sukhothai. This study conducted in the second semester of 
the academic year 2019. The research instruments were 3 lesson plans, worksheets and 
mathematical literacy test. Data were analyzed by analytic scoring in three aspects of 
mathematical literacy which are: 1) formulating situations mathematically, 2) employing 
mathematical concepts, facts, procedures, and reasoning and applying, 3) interpreting and 
evaluating mathematical results.  

The results showed that 75.76 percent of students were in good level of 
mathematical literacy, that mean, 93.93 percent of students could identify 
mathematical issues correctly, complete and present the situation using variables, 
symbols, diagrams to be easily formed partially correct, 72.72 percent of students can 
choose a method and solve the problem correctly, but they showed the sequence of 
problem-solving steps and summarizing partly correct. Moreover, 48.48 percent of 
students can explain, interpret mathematical results related to the context of the 
problem and can explain the reasonableness of the results partly correct and they can 
explain the reasoning of the solution. 
 
Keywords 
 Realistic Mathematics Education Approach, Mathematical Literacy, Percentage 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไม่ได้หมายความเพียงแต่รู้เรื่อง
คณิตศาสตร์เพียงด้านองค์ความรู้และทักษะการคิดค านวณในระดับพ้ืน ๆ แต่ต้องการให้เห็นภาพใน
รายละเอียดว่า บุคคลที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์คือ คนที่สามารถใช้เหตุผลและผลทางคณิตศาสตร์ใช้
แนวคิด วิธีการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือบอก อธิบาย และคาดการณ์หรือ
พยากรณ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญหน้าได้ นอกจากนี้ แนวความคิด การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ยังครอบคลุมถึงการท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การส ารวจ ตรวจสอบความเป็น
นามธรรมของคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรู้บทบาทของคณิตศาสตร์ที่มีต่อโลกที่เป็นข้อมูลสามารถ
ตัดสินใจได้ถูกต้องเพราะการรู้เรื่องคณิตศาสตร์คือจุดส าคัญตามนิยาม ของ PISA คือ เน้นความส าคัญ
คือพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนโดยคณิตศาสตร์ ตามบริบทหรือสถานการณ์ความรู้คณิตศาสตร์           
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ที่เคยได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน (The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology (IPST), 2014) 
 ผลการประเมินของโครงการ PISA ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนานาชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่า
นักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ แสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเตรียมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) และผลการประเมิน PISA ของไทยที่ผ่านมาในปี 2015 (2558) 
พบว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) มีคะแนนต่ าที่สุด คือ นักเรียนประมาณร้อย
ละ 53 มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน และมีเพียงร้อยละ 20 ที่มีความรู้สูง
กว่าระดับมาตรฐาน ซึ่งต่ าสุดจากการประเมินทั้งสามด้าน ได้แก่ การประเมินการรู้เรื่องอ่าน การ
ประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ แม้ว่าการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ของโครงการ PISA เป็นการประเมินนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี แต่ผลการประเมินของนักเรียนอยู่ในระดับ
ต่ า เพราะฉะนั้นจึงควรปลูกฝังการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพ่ือให้มี
สมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะรับการประเมินในอนาคต ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่ปรับจากข้อสอบ 
PISA 2018 และวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ขนาดกลางแห่งหนึ่งในอ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน เพ่ือประเมินการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนและคาดว่าผลที่ได้จะน าไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ PISA ใน
อนาคตของนักเรียนด้วย ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และ
นักเรียนไม่รู้ว่าควรใช้ความรู้เรื่องอะไร ควรเริ่มคิดอย่างไร ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่า นักเรียนขาดการคิด
สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ อีกทั้ง ยังพบว่านักเรียนไม่สามารถน าทฤษฎีบท กฎ นิยาม 
หรือสูตรทางคณิตศาสตร์มาใช้หาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และไม่สามารถน ากฎเกณฑ์หรือ
ขั้นตอนวิธีไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ไม่สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่
บริบทในชีวิตจริงได้ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการ ล้วนเป็นองค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นไปได้
ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการบรรยายให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจและมีการประเมินผลโดยการท าข้อสอบแบบปรนัยและเติมค าตอบ ซึ่งไม่ได้ให้คะแนนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด การแสดงวิธีการหาค าตอบ การอธิบายและการน าไปใช้ ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือให้นักเรียนมีการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ดี 
 ปัจจุบันมีรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์คือ
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Realistic Mathematics Education: RME) 
เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ซึ่ง Cobb (1994 cited in De Lange, 1996) กล่าว
ว่าแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีความเหมาะสมกับการสอนที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในโลกจริงและเน้นที่การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์จาก
ปัญหาในบริบทชีวิตจริงโดยการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตามแนวคิดของ Yunita 
(2013 cited in Daniel, 2014) โดยมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา 
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(understanding contextual problem) เป็นขั้นตอนที่ครูให้สถานการณ์หรือบริบทปัญหาที่อยู่ใน
ชีวิตจริงจากนั้นให้นักเรียนท าความเข้าใจบริบทปัญหานั้น ขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา (solving 
contextual problem) เป็นขั้นตอนทีน่ักเรียนสร้างแบบจ าลองที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบท
ที่ก าหนดให้โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มและให้ค าแนะน านักเรียนตามความ
จ าเป็น ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ (comparing or discussing answer) เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนน าเสนอและเปรียบเทียบแบบจ าลองกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบของการท างานร่วมกันการอภิปรายและการสะท้อนความคิดเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมจากวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ในรูปแบบที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น  ขั้นที่ 4 การสรุป (concluding) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสรุปผล
และสะท้อนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์ การใช้หลักการหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการตีความและประเมินผลลัพธ์
ทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งมีงานวิจัยของ Sumirattana (2012) พบว่า การน ากระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ไปทดลอง
ใช้เพ่ือส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมตอนต้น ท าให้นักเรียนมีการรู้คณิตศาสตร์หลังการ
ทดลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 
 จากความส าคัญและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดการศึกษา
คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 กับเนื้อหาเรื่องร้อยละ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีคะแนน
สอบ PISA ต่ าที่สุด วิจัยนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมายและเห็น
ความส าคัญของคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน หรือส่งผลให้การสอบ PISA มีคะแนนสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สามารถส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบของ Kemmis (1996 cited in 
Kijkuakul, 2014) ซึ่งด าเนินการเป็นวงจรปฏิบัติการที่ต่อเนื่องกัน แต่ละวงจรประกอบด้วยขั้น
วางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) ตามล าดับโดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยทั้งหมด 3 วงจร เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้มาถึงขั้น
สะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากข้ันนี้มาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ในขั้นวางแผนของวงจรปฏิบัติการถัดไป เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ที่มา: ปรับมาจากแนวคิดของ Kemmis (1996 cited in Kijkuakul, 2014) 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 33 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม 
และแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความความเหมาะสม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตร์ศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นครูผู้มีประสบการณ์การ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ทั้งหมด 12 ชั่วโมง ได้แก่ 
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  การแสดงปริมาณของสิ่งของต่าง ๆ ใน

รูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ จ านวน 4 ชั่วโมง 
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  การหาร้อยละของจ านวนนับ จ านวน          

4 ชั่วโมง 
1.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  การวิเคราะห์แสดงวิธีหาค าตอบของ

โจทย์ปัญหาจ านวน 4 ชั่วโมง 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
และด้านการวัดผลและประเมินผล โดยผู้วิจัยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมมากและสามารถน าไปใช้ได้ และ ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญ 
ได้ให้ข้อเสนอและผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังนี้ 1) ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น 
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ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 2) เกณฑ์การประเมินควรผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 50% ขึ้นไป 
3) ขั้นสรุปควรสรุปประเด็นให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2. ใบกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้และใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งใบกิจกรรมประกอบไปด้วย
สถานการณ์และแต่ละสถานการณ์มีข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องลอยกระทง
บ้านเราและเด็กไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ต ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องเด็กไทยติดหวาน และขยะทะเล และ
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องพ้ืนที่มหัศจรรย์ และกิจกรรมยอดฮิตปีใหม่ไทย ผู้วิจัยน าใบกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรับแก้ค าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนและให้สอดคล้องกับองค์ประกอบราย
ด้านของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
 3. แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ใช้ประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนแล้ว เป็นแบบอัตนัยประกอบด้วย 3 ค าถาม ค าถามที่ 1 
ประเมินการคิดสถานการณ์ในเชิงคณิตศาสตร์ ค าถามที่ 2 ประเมินการใช้หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และค าถามที่ 3 ประเมินการตีความและประเมินผลลัพธ์  ผู้วิจัยน า
แบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้พบว่า 
ข้อสอบทุกข้อมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) เป็น 1.00 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้ได้ และท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วสรุปเป็นประเด็นเพ่ือท า
การปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวมรวมดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศและชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้เข้าร่วมวิจัย 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่อง 
ร้อยละ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด            
12 ชั่วโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบรายกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เป็นจ านวน 8 กลุ่ม  
 3. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงทั้งหมดครบ 12 ชั่วโมงแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เป็น
รายบุคคล 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น (Analytic Scoring) ตาม
องค์ประกอบของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคิดสถานการณ์ของปัญหาใน
เชิงคณิตศาสตร์ 2) การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 3) การตีความ 
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และประเมินผลลัพธ์ แล้วได้แสดงผลในรูปของความถี่ตามกลุ่มค าตอบของนักเรียนออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงตัวอย่างเกณฑ์การให้
คะแนนดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาชีวิตจริงได้ถูกต้อง สมบรูณ์ 
2. น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้ถูกต้อง 

3 
(ดี) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
2.น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องบางส่วน 
หรือก าหนดตัวแปรไม่ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้แตไ่ม่ครบถ้วน 

2 
(พอใช้) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ แต่ยังไมส่มบูรณ์ 
2.น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องบางส่วน 
หรือก าหนดตัวแปรไม่ครบถ้วน 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนได้แตไ่ม่ครบถ้วน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. ระบุประเด็นทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงบางส่วนไม่ถูกต้อง 
2. น าเสนอสถานการณโ์ดยใช้ตัวแปร/สัญลักษณ/์แผนภาพให้อยู่ในรปูอย่างง่ายไม่ถูกต้อง 
3. แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงแทนไม่ถูกต้อง 

 
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา                     
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และแสดงการแก้ปญัหาเป็นล าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้องชัดเจน 

3 
(ดี) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบัปัญหา                    
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้อง แตไ่ม่ชัดเจน 

2 
(พอใช้) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง แตไ่ม่เหมาะสมและไมส่อดคล้องกับปญัหา  
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่การแสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน  
3. สรุปค าตอบได้ถูกต้อง แตไ่ม่ชัดเจน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. เลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง  
2. น าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่แสดงล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา    
3. ไม่มีการสรุปค าตอบ หรือสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนการตีความ และประเมินผลลัพธ์ 
 

คะแนน พฤติกรรม 
4 

(ดีมาก) 
1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจน                                                    
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง และชดัเจน                            
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

3 
(ดี) 

1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจน                                                   
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                            
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้งบางส่วน 

2 
(พอใช้) 

1. อธิบายความสมเหตสุมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                                      
2. อธิบายความสมเหตสุมผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน                           
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ถูกตอ้งบางส่วน 

1 
(ปรับปรุง) 

1. อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง                                                               
2. อธิบายความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง                                  
3. ตีความผลลัพธ์ทางคณติศาสตรก์ลับไปสู่บริบทของปัญหาไดไ้ม่ถูกต้อง 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของแต่ละกระบวนการจากใบกิจกรรม 
 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

จ านวนกลุ่มนักเรยีน (ร้อยละ) 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ใบกิจกรรมท่ี 2 ใบกิจกรรมท่ี 3 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

4 
(50.00) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

5 
(62.50) 

2 
(25.00) 

0 
(0.00) 

5 
(62.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

3 
(37.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

5 
(62.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 0 
(0.00) 

3 
(37.50) 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

2 
(25.00) 

4 
(50.00) 

2 
(25.00) 

0 
(0.00) 

4 
(50.00) 

4 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

  
จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงกลุ่มนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของแต่ละ

กระบวนการจากการเก็บข้อมูลใบกิจกรรมของนักเรียนเป็นผลรายกลุ่มของนักเรียน 33 คน แบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพบว่าในแต่ละใบกิจกรรม ซึ่งพบว่านักเรียนมีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น
ในทุก ๆ กระบวนการ จะเห็นได้ว่า ในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องลอยกระทงบ้านเราและเด็กไทยกับการใช้
อินเทอร์เน็ต และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องเด็กไทยติดหวาน และขยะทะเล นักเรียนส่วนใหญ่มีการรู้เรื่อง
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คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีและพอใช้ แต่เมื่อพิจารณาในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องพ้ืนที่มหัศจรรย์ และ
กิจกรรมยอดฮิตปีใหม่ไทย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์แต่ละกระบวนการ
อยู่ในระดับดีมาก 

2. การรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรื่องร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จ านวนนักเรียน(ร้อยละ) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร ์ 31(93.93) 2(6.06) 0(0.00) 0(0.00) 
2. การใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

24(72.72) 8(24.24) 1(3.03) 0(0.00) 

3. การตีความ และประเมินผล 12(36.36) 16(48.48) 5(15.15) 0(0.00) 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 3(9.09) 25(75.76) 5(15.15) 0(0.00) 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.93 มีการคิด

สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก นั่นคือ นักเรียนสามารถระบุประเด็น
ปัญหาจากสถานการณ์ได้ว่าจากสถานการณ์ถามอะไรและก าหนดอะไรมาให้บ้าง นักเรียนสามารถ
น าเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวกับร้อยละให้อยู่ ในรูปแผนภาพ หรือตารางได้ นักเรียนส่วนใหญ่จ านวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 มีการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอยู่
ในระดับดีมาก นั่นคือ นักเรียนสามารถน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องร้อยละ
จากสถานการณ์ได้ และนักเรียนแสดงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้ นักเรียนส่วน
ใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีการตีความและประเมินผลลัพธ์อยู่ในระดับดี นักเรียน
สามารถอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจนอธิบายความสมเหตุสมผลของ
วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาถูกต้อง แต่ยังไม่ชัดเจน และตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของ
ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน โดยภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 มี
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี กล่าวคือ ในด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ 
พบว่า นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง สมบูรณ์และน าเสนอสถานการณ์              
โดยใช้สัญลักษณ์หรือแผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ถูกต้องบางส่วน ในด้านการใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาพบว่า นักเรียนเลือกวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
การแสดงล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาและสรุปค าตอบถูกต้องบางส่วน ในด้านการตีความและ
ประเมินผลลัพธ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของ
ปัญหา อธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ถูกต้องบางส่วน และอธิบายความสมเหตุสมผลของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 
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อภิปรายผล 
นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ในใบกิจกรรม

และแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจบริบทปัญหา พบว่า
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และท าใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน เช่น 
สถานการณ์ลอยกระทงบ้านเรา ช่วยให้นักเรียนท าความเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีได้โดยนักเรียนจะต้อง
คิดให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร เงื่อนไขสถานการณ์ก าหนดอะไร และขั้นที่ 2 การแสดงวิธีการแก้ปัญหา 
โดยเขียนแสดงเป็นแผนภาพเพ่ือท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมในขั้นตอนเหล่านี้ท าให้นักเรียน
สามารถที่จะระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงตามโจทย์ก าหนดมาให้ได้ หรือ
สามารถน าเสนอสถานการณ์โดยใช้ สัญลักษณ์ แผนภาพให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ใน
บริบทที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ De Lange (2003) ที่กล่าวว่าควรสอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ในโลกจริงของนักเรียน สอนโดยใช้สถานการณ์จริงมาเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณิตศาสตร์ 
และสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาในบริบทที่เหมาะสม 

นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในใบกิจกรรมและแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสดง
วิธีการแก้ปัญหา พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ และได้
คิดหาวิธีการที่จะน ามาแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จากนั้น 
นักเรียนจะต้องเลือกเพียงวิธีเดียวและน าวิธีที่เลือกมาใช้ในการแก้ปัญหาของสถานการณ์นั้น ๆ โดยมี
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับยุทธวิธีการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ  
ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า นักเรียนสามารถ  
น าทฤษฎีบท กฎ นิยาม หรือสูตรทางคณิตศาสตร์มาใช้หาวิธีการแก้ปัญหาได้ หรื อสามารถน า
กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Dickinson et al. (2010) ที่กล่าวว่า การน าแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเ รียนและพัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาวิชาให้แก่นักเรียน 

นักเรียนมีความสามารถด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ในใบกิจกรรมอยู่ในระดับดี
มาก แต่ในแบบทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี เนื่องจาก ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ  
และขั้นตอนที่ 4 การสรุป เมื่อนักเรียนได้ด าเนินการมาจนได้ผลลัพธ์แล้ว นักเรียนจะต้องท าการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ และวิธีการที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เช่น เมื่อครูให้สถานการณ์พ้ืนที่มหัศจรรย์ นักเรียนต้องพิจารณาว่า ผลลัพธ์ที่นักเรียนได้ว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ และวิธีการที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ นักเรียนสามารถตรวจสอบโดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
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ตนเองกับเพ่ือน ๆ แต่ในการท าแบบทดสอบนักเรียนต้องท าด้วยตนเองจึงอาจท าให้นักเรียนไม่
สามารถอธิบายได้สมเหตุสมผลและไม่มั่นใจในการอธิบาย ซึ่งพบว่า นักเรียนสามารถบอกความ
สมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้ บอกความสมเหตุสมผลของวิธีการแก้ปัญหาได้ หรือ สามารถตีความ
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทของปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jannoom (2015) 
ที่กล่าวว่า การเปรียบเทียบหรือการอภิปรายค าตอบเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบปัญหาในวิธีการแก้ปัญหา โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็นการเปิดกว้างทางความคิด 
โต้แย้งด้วยเหตุผล และขยายความคิดเพ่ือฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลของ
ตนเองในการอธิบายค าตอบ น าไปสู่การอภิปรายเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และการให้
นักเรียนสรุปผลและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพ่ือขยายความคิดให้นักเรียนได้น าความรู้และวิธีการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาปรับใช้ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่

ส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในขั้นการเปรียบเทียบหรืออภิปรายค าตอบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหา เนื่องจากการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหานักเรียนแต่ละกลุ่มจะเกิดการตั้งค าถามในการ
โต้แย้งวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอ่ืน ๆ ดั้งนั้นครูควรเตรียมค าตอบไว้ล่วงหน้าที่จะคอยสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองและโต้แย้งวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือนได ้

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือว่าสามารถพัฒนาการรู้ เรื่อง

คณิตศาสตร์ได้หรือไม่ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ท างานเป็นกลุ่มจากใบกิจกรรมจะมี
ระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าการท าแบบทดสอบที่ท าเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะกระบวนการ
ตีความและประเมินผลลัพธ์ 
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khanittasa ̄t læ khwa ̄msāma ̄t nai ka ̄nsư ̄sa ̄n tha ̄ng khanittasa ̄t kho ̜̄ng 
nakri ̄an chan matthayommasưksa ̄ pi ̄ thi ̄ 2 [Effects of organizing learning 
activities using realistic mathematics education approach and advancing 
children’s thinking on mathematical reasoning and communication abilities 
of eighth grade students]. Master thesis. Bangkok: Chulalongkorn University.  

Kijkuakul, S. (2014). ka ̄nc ̌hatka ̄n ri ̄anru ̄ witthaya ̄sa ̄t thittha ̄ng samrap khru ̄ satawat 
thi ̄ 21 [Learning science Directions for teachers in the 21st century]. 
Phetchabun: Juldiskarnpim.  

Sumirattana, S. (2012). ka ̄nphatthana ̄ krabu ̄ankān ri ̄an ka ̄nso ̜̄n phư ̄a songsœ ̄m ka ̄n 
ru ̄ khanittasa ̄t kho ̜̄ng nakri ̄an matthayommasưksa ̄ to ̜̄n ton do ̄i chai 
næ ̄okhit ka ̄nsưksa ̄ khanittasa ̄t thi ̄ chư ̄am yo ̄ng kap chi ̄wit čhing læ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
เป็นฐาน และ 2) ศึกษาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การในชั้นเรียน จ านวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม  
แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาร่วมกับตรวจสอบแบบสามเส้า  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นส ารวจ  
(2) ขั้นเรียนรู้ (3) ขั้นประเมินผล (4) ขั้นน าไปใช้ และ (5) ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน  
การจัดการเรียนรู้ต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ก าหนดหัวข้อในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ให้
ชัดเจน เน้นให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และ 2) การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทักษะทางคณิตศาสตร์  พบว่า นักเรียน
สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ การเชื่อมโยงภายใน
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ  
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study how to apply resource-based learning approach 
and 2)  to develop mathematical connection skills of the 7th grade students' in the 
topic of statistics.  The participants were 16 students in second semester of the 2019 
academic year. The research used the classroom action research comprising 3 spirals, 
and the instruments included a set of lesson plans, learning sheets, reflective journals, 
and mathematical connection skills test.  Content analysis and data creditability by 
method triangulation were used to identify the findings.  

The research results found that: 1) The results revealed that the resource-based 
learning approach composed of 5 steps:  (1)  survey, (2)  learning, ( 3)  assessment,  
(4)  apply, and (5)  apply knowledge and publicize the work.  Also, an instructor must 
check student’ s prior knowledge, clearly specify a learning topics for surveying, 
challenge everyone to take action and participate in group discussions, use questions 
to encourage students to express their views.  And 2) the students appeared to have 
development of the connection skills. They related the mathematics to other subjects, 
another mathematical concept, and daily life situations respectively. 
  
Keywords   
 Resource-based Learning, Mathematical Connection Skills, Statistics   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่จ าเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ในการน าความรู้ เนื้อหา และหลักการทาง
คณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้
แนวคิดใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้น การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู้ 
ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ มีความหมาย และน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้ (Ministry of Education, 2017) ทั้งนี้ (Makanong, 2010) กล่าวว่าทักษะการเชื่อมโยง
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจ
คณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเรียนได้ดีขึ้น ตลอดจนมองเห็นความส าคัญและคุณค่าของคณิตศาสตร์ในแง่
ของการเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สามารถน าไปใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ ท าให้คณิตศาสตร์เป็นวิชา  
ที่น่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม เพ่ือใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะ 
ในห้องเรียนอีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันจึงได้มีการเน้นทักษะการเชื่อมโยงในการจัดการ
เรียนรู้มากข้ึน 
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 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.00 ในขณะที่
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 30.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับประเทศ และมีหลายมาตรฐานที่ต้อง
เร่งปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระที่ 3 สถิติและความ
น่าจะเป็น และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์กับครูท่านอ่ืน 
พบปัญหาการสอนคณิตศาสตร์หลายด้านซึ่งประเด็นปัญหาส าคัญ คือ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เรื่อง สถิติ ที่พบในชีวิตประจ าวันได้ และขาดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ นักเรียนไม่
สามารถบอกได้ว่าความรู้คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนั้น จะน าไปประยุกต์ใช้ หรือเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างไร ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์  
  จากการศึกษางานวิจัยของ พบว่า ในการสอนของครูมักจะสอนด้วยวิธีการแบบบรรยาย 
เป็นผู้อธิบาย ผู้สาธิต นักเรียนไม่มีโอกาสได้โต้ตอบเพ่ือท าความเข้าใจความคิดรวบยอดและขั้นตอน
ทางคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้การสอนให้บูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้ อ่ืน ๆ หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนเอง เพ่ือให้นักเรียนตระห นักถึง
ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในเชิงความสอดคล้องและความส าพันธ์กับการด าเนินชีวิต สามารถน า
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริง (Uipaat, 2010) การน าคณิตศาสตร์และแหล่งเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของนักเรียนผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ หลักการ และวิธี การทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง มองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความเข้าใจในภาพรวมของคณิตศาสตร์มากขึ้น (Makanong, 
2010) และการน าเรื่องราวที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือน าเอาประเด็นในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริง  
ในชีวิตประจ าวัน (Khamthawi, 2007)  
 การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 5 ขั้นตอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ 
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นส ารวจ 2) ขั้นเรียนรู้ 3) ขั้นประเมินผล 4 ) ขั้นน าไปใช้ และ  
5) ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน (ONEC, 2007) 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน และพัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะด าเนินการ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อ ง สถิติ  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งมี
แนวทางการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานอย่างไร 
 2. เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานแล้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ได้หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
แห่งหนึ่ง 
 2. เพ่ือศึกษาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 1 เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้เข้าร่วมวิจัย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง ในอ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นห้องเรียน
คละระดับความสามารถ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เน้นการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู การท า
วิจัยเชิงปฏิบัติการจะท าซ้ าเป็นวงจร ทั้งหมด 3 วงจรปฏิบัติการ ตามข้ันตอนที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้น 
คือ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนการ
ปฏิบัติการ (Reflect) (Kemmis and Mctaggart, 1988 cited in Kijkuakul, 2014) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เรื่อง สถิติ จ านวน 3 แผนการจัดการ
เรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ ขั้นที่ 3 
ขั้นประเมินผล ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน โดยผู้วิจัยได้
ปรับแก้กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้และหัวข้อการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวแปรที่ศึกษา รวมถึงการก าหนดหัวข้อในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ดังตารางที่ 1 ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ศึกษา และครูช านาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นได้น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในวงจรปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

แผนที่ แหล่งเรียนรู้ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จ านวน (คาบ) 

1. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพ 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

(ฐานไก่ไข่) 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, จ านวนหรือปริมาณ 
3. การเลี้ยงไก่ไข่ 

4 

2. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
แท่ง 

สหกรณ์โรงเรียน 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, ค่าเฉลี่ย, จ านวนหรือ
ปริมาณ 
3. การขายไอศกรีม 

4 

3. การน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปวงกลม 

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 (ฐานน้ าหมัก
ชีวภาพ) 

1. การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2. อัตราส่วน, ร้อยละ, พื้นที่วงกลม 
3. การท าน้ าหมักชีวภาพ 

4 

 
 2. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยและครูประจ าการจะเป็นผู้บันทึกทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจร
ปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป 
 3. ใบกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะค าถามปลายเปิด จ านวน 
8 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 การส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และการน าเสนอข้อมูล ส่วนที่ 2 
การระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ แนวทางการแก้ปัญหา การแสดงวิธีท า และส่วนที่ 3 การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์อ่ืนและชีวิตประจ าวัน  
  4. แบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ซึ่งมี
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ลักษะค าถามคล้ายกับใบกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
1) การสร้างค าถามควรมีที่มาเป็นเรื่องราวจากแหล่งเรียนรู้หรือในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวนักเรียน  
2) การตั้งค าถามต้องให้ครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
ได้ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลหลังจาก
ด าเนินการทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการเสร็จสิ้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) เพ่ือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และหาลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็น
ฐาน และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งจะเน้นข้อมูล  
เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ ประเภทวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Resource triangulation) จากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย
และครูประจ าการที่มีประสบการสอนมากกว่า 10 ปี และใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล (Methodological triangulation) จากใบกิจกรรมและแบบทดสอบทักษะการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ มาท าการวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดในแต่ละ
วงจร โดยการลดและแยกข้อมูล รวมกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่  หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ 
ได้จากผู้วิจัยเปรียบเทียบกับครูประจ าการ เพ่ือทราบถึงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
พิจารณาว่าให้ข้อมูลในประเด็นที่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล 
(Resource triangulation) จากนั้นสรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน   
 2. รวบรวมข้อมูลจากใบกิจกรรม และแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์มา
ท าการวิเคราะห์ เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยใช้การตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เริ่มจากการลดและแยกข้อมูล รวมกลุ่ม
ข้อมูลที่แสดงถึงทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ เปรียบเทียบข้อมูลที่ ได้กับ
นิยามของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์พร้อมใส่รหัสข้อมูล และจ าแนกระดับพฤติกรรม 
ของนักเรียนในแต่ละ องค์ประกอบเป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 2 จากนั้นท าการสรุป เพ่ือแสดง
พัฒนาการตามองค์ประกอบของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในรูปร้อยละ 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

หมวดหมู ่ รหัส ระดับ/ค านิยาม ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเช่ือมโยงภายใน
คณิตศาสตร ์

MC1 ระดับ 1 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และตอบ
ค าถามทางสถิติไม่ถูกต้องบางส่วน 

ใช้การลบมาช่วยในการแก้ปัญหา  

MC2 ระดับ 2 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และและ
ตอบค าถามทางสถิติ ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน 

ใ ช้การ เปรียบเทียบจ านวนและ
ปริมาณของแผนภูมิแท่ง น ามาบวก 
และหาร ช่วยในการแก้ปัญหาและ
ตอบค าถามทางสถิติ  

MC3 ระดับ 3 เขียนอธิบายแนวคิดส าคัญ 
หรือเหตุผลในการเลือกพิจารณาความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา และและ
ตอบค าถามทางสถิติได้ถูกต้องครบถ้วน 

ใช้การหาอัตราส่วน ร้อยละ หาขนาด
พื้นที่ของวงกลมใช้ในการน าเสนอ
ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม มาช่วยในการ
แก้ปัญหาและตอบค าถามทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย  
 1. แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจเรียน 
เนื่องจากเป็นการส ารวจแหล่งเรียนรู้ซึ่งนักเรียนไม่เคยท ามาก่อน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่ดี
ซึ่งพบว่าในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมขึ้น สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน 
เนื่องจากได้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ใช่สถานที่เดิม ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดจากสิ่งที่ได้จากการส ารวจ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้ด ี
 ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาเขียนลง
ในใบกิจกรรมค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน และนักเรียนยังไม่เข้าใจรูปแบบในการเขียนค าตอบว่าควรใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรในการหาค าตอบ และจะเขียนความสัมพันธ์เชิงขั้นตอนและแสดงวิธี
ท าอย่างไร เช่น การหาจ านวนของไข่ไก่จากอัตราส่วนของรูปภาพ ผู้วิจัยจึงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
เขียนตอบพร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการเขียนค าตอบให้ชัดเจนก่อนที่นักเรียนจะท าใบกิจกรรม 
และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนเพ่ิมเติม ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจขึ้น ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนเกิดความกังวลในการน าข้อมูลที่ส ารวจได้มาวิเคราะห์หาค าตอบ เนื่องจาก
สมาชิกในกลุ่มยังขาดการอภิปรายร่วมกัน ผู้วิจัยจึงนักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการท างานให้
ชัดเจน และให้ร่วมกันอภิปรายกันในกลุ่มหาข้อสรุปในการเขียนค าตอบให้ถูกต้อง นักเรียนใช้เวลา
น้อยลงและท าใบกิจกรรมได้ถูกต้อง ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
แนวคิด ช่วยให้มีความเข้าใจการตอบค าถามมากข้ึนจากการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน เพ่ืออภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน พบว่า นักเรียนบางคนยังมีการพัฒนาทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ไม่มาก เนื่องจากไม่กล้าแสดงออก ขาดการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ร่วมกันและไม่สามารถอธิบายรายละเอียดในการน าเสนอได้ ผู้วิจัยจึงใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น นักเรียนเคยพบเห็นสถิติอะไรบ้างในชีวิตประจ าวัน หรือในการ
เรียนวิชาอ่ืนเกี่ยวกับอะไรบ้าง  ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย มีการเล่นเกมถามตอบสั้น ๆ พบว่า นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายมากขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยจึงได้เสริมแรงโดยการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของ
รางวัลช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับการน าสถิติไปใช้ในศาสตร์อ่ืนและในชีวิตประจ าวันที่นักเรียนพบเห็น พบว่า นักเรียน
บางคนยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กลัวว่าจะตอบผิดจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกัน ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่าง เช่น การฝากออมทรัพย์ ให้นักเรียนมองเห็นภาพและมีความเข้าใจมาก
ขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 จึงใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน นักเรียนสามารถบอกการน าสถิติไปใช้ได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ผู้วิจัยจึง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น โดยการให้แต่ละคนยกตัวอย่างที่
แตกต่างกัน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนได้จัดท า
แผ่นพับเพ่ือเผยแพร่ผลงานการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ พบว่า นักเรียนยังน าเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดหัวข้อ เช่น ข้อมูลทางสถิติ การน าไปใช้ ข้อเสนอแนะ ในการท าแผ่น
พับให้กับนักเรียนอย่างชัดเจน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนได้จัดท าใบปลิวเพ่ือเผยแพร่ผลงานการ
น าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง พบว่า นักเรียนยังน าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน แต่การจัดวางข้อมูลยังไม่
สวยงาม ผู้วิจัยจึงได้สอนการจัดวางข้อมูลต่าง ๆ ในใบปลิวให้ดูสวยงาม มีความน่าสนใจ และในวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนได้จัดท าบอร์ดเพ่ือเผยแพร่ผลงานการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
พบว่า เนื่องจากมีการเรียนรู้จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี จึงท า
ให้นักเรียนสามารถท าบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 เมื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน  
 การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม และเมื่อ
จัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์ผลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
 

ทักษะการเชื่อมโยง 
ทางคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนในแต่ละระดับ 
วงจรปฏิบัติการที่ 1 วงจรปฏิบัติการที่ 2 วงจรปฏิบัติการที ่3 แบบทดสอบหลัง

เรียน 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
การเช่ือมโยงภาย 
ในคณิตศาสตร ์

0.00 41.67 58.33 0.00 75.00 25.00 0.00 50.00 50.00 4.17 66.67 29.16 

การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร ์
กับศาสตร์อื่น 

12.50 62.50 25.00 12.50 50.00 37.50 0.00 37.50 62.50 4.17 81.25 14.58 

การเช่ือมโยง
คณิตศาสตร ์
กับชีวิตประจ าวัน 

0.00 75.00 25.00 0.00 75.00 25.00 25.00 25.00 50.00 2.08 81.25 16.67 

 
 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของแต่ละองค์ประกอบ 
จากการท าใบกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 3 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ 
อยู่ในระดับ 3 ของแต่ละวงจรปฏิบัติการ คือ การเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 
นักเรียนมีพัฒนาการมากที่สุด ร้อยละ 58.33 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 25.00 และในวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 ร้อยละ 50.00 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 66.67 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 
29.16 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน นักเรียนมีพัฒนาการในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ร้อยละ 
25.00 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 37.50 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการมาก
ที่สุด ร้อยละ 62.50 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 81.25 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 14.58 
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน นักเรียนมีพัฒนาการ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ร้อยละ 
25.00  ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ 25.00 และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการมาก
ที่สุด ร้อยละ 50.00 และจากการวิเคราะห์ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 2 ร้อยละ 81.25 และมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 16.67  
 กล่าวคือจากการปฏิบัติงานกลุ่มในระหว่างวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 3 นักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนดีที่สุด รองลงมาคือการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน และจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล นักเรียน
มีพัฒนาการการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ดีที่สุด รองลงมาคือการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน กล่าวโดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการใน
การเชื่อมโยงทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบเพ่ิมขึ้น แต่ส่วนมากนักเรียนจะอยู่ในระดับ 2 
หรือมีการพัฒนาได้บางส่วน  
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อภิปรายผล 
 1. แนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 5 ขั้น สามารถ
พัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ ในขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ การเรียนรู้ผ่าน
การส ารวจแหล่งเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังนั้นในการ
ส ารวจแต่ละครั้งจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถการเชื่อมโยงความรู้
ภายในคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kami, 2001) ที่กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้
ตลอดจนวิทยากรในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า และเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้นักเรียน มีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้และร่วมกิจกรรม มีงานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 นอกจากการส ารวจแหล่งเรียนรู้แล้วนั้น ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้  ควรจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอภิปราย
และการท างานร่วมกัน ดังนั้นควรให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการท างานของแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือให้
นักเรียนน าสิ่งที่ได้จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้มาวิเคราะห์ อภิปรายหาข้อสรุปที่ถูกต้องร่วมกัน การ
อภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เข้าใจ
แนวคิดต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Arirak, 2005) ที่กล่าวว่า ความส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมกลุ่มว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเอง ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน ๆ ภายในกลุ่ม เป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว เนื่องจากมีการ
ท างานร่วมกัน รับผิดชอบในงานด้วยความเชื่อมันในตนเอง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการประสานสัมพันธ์ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันอภิปรายแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
การเรียนรู้ผ่านการน าเสนอผลงาน ซึ่งผู้วิจัยมีหน้าที่คอยกระตุ้นโดยใช้ค าถามให้นักเรียนอภิปราย
หลักการ แนวคิดต่าง ๆ เช่น นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเหมาะส าหรับการน าเสนอข้อมูล
รูปแบบใด และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้างเป็นต้น และคอยให้ค าแนะน า สร้างความ
สนใจให้กับนักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปให้เข้าใจตรงกันและร่วมประเมินผลงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ซึ่ง
สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Pramchoo, 2010) ที่พบว่า กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เห็นที่มาของแนวคิดและเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ  
ได้ดีขึ้น หากนักเรียนเกิดความสับสนหรือไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนใด ควรยกตัวอย่างปัญหาที่
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และน ามาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ สิ่งส าคัญส าหรับ
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ขั้นตอนนี้ คือ จะต้องคอยรับฟังแนวคิดในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และใช้ค าถามเพ่ือให้
นักเรียนได้จัดระบบแนวคิดนั้นให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ได้เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติ
กิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้ก าหนดประเด็นที่นักเรียนต้องการศึกษาด้วยตนเอง และเป็นหัวข้อที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับศาสตร์อ่ืนและในชีวิตประจ าวันได้ และน าไปสู่ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน ด้วย
การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้อ่ืนในการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของ
การเรียนคณิตศาสตร์ และรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ า วัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Khamthawi, 2007) ที่กล่าวว่า การน าเรื่องราวที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน หรือมีการน าเอาประเด็นในท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จึงสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 2. ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เม่ือจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน 
 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ เน้นให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดต่าง ๆ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
จึงส่งผลให้มีพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับการท าแบบทดสอบ
รายบุคคลพบว่ายังนักเรียนที่เกิดพัฒนาการการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนได้น้อย อาจ
เพราะเป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ นักเรียนจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีสถิติ
เกี่ยวกับอะไรบ้างที่นักเรียนเคยพบเจอในศาสตร์อ่ืน และไม่สามารถน าเสนอข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับข้อมูลได้ ประกอบกับใบกิจกรรมและแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังส่งเสริมทักษะการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนา ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างข้อมูลทางสถิติอ่ืน ๆ เช่น จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพลโภชนาการ 
จ านวนประชากรของนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบาย ให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pramchoo, 2010) ที่กล่าวว่า  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้หรือแนวคิดเกี่ยวข้องในสถานการณ์อ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกในการเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นไปได้ยาก ดังนั้นในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ผู้สอนอาจจะจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้สอนในศาสตร์อื่นเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
มากยิ่งขึ้น 
 รองลงมาล าดับที่ 2 คือการเชื่อมโยงภายในคณิตศาสตร์ พบว่ามีนักเรียนบางคนที่เกิด
พัฒนาการได้น้อย ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ของใบกิจกรรมในแต่ละวงจรปฏิบัติการมีความยากง่าย
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แตกต่างกันไป ประกอบกับนักเรียนไม่เข้าใจการอธิบายเนื้อหาของครูและไม่กล้าซักถาม ซึ่งเป็น
นักเรียนคนเดิม จึงส่งผลให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาบางเรื่อง เช่น การหาอัตราส่วน การหา
ค่าเฉลี่ย ท าให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิด หรือเหตุผลในการประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ได้แค่
บางส่วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเน้นการสอนพื้นฐานและให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด เมื่อนักเรียนเข้าใจปัญหา
และวัตถุประสงค์ของการเรียนก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถอธิบายแนวคิด
ส าคัญ และระบุความสัมพันธ์เชิงขั้นตอนได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Makanong, 2010) ที่กล่าวว่า 
การสอนความรู้เชิงมโนทัศน์มีความส าคัญเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานในการน าไปคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  
อันท าให้เกิดความช านาญในการใช้คณิตศาสตร์ ผู้สอนจึงควรสอนความรู้เชิงมโนทัศน์ควบคู่กับความรู้
เชิงขั้นตอนหรือกระบวนการเพ่ือที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงได้ว่าขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่ตนเองคุ้นเคยนั้น
มีที่มาและความหมายอย่างไร และจะน าไปใช้ได้ 
 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันนักเรียนมีพัฒนาการน้อยที่สุด ซ่ึงพบว่านักเรียน
ที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ และนักเรียนที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลางหรือมีพัฒนาการแค่
บางส่วน ยังคงต้องอาศัยการการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้และสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง 
หรือจากสิ่งที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรู้สึกอยาก
มีส่วนร่วม สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Naoyenphon, 2001) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้พบเห็นหรือมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และนักเรียน
สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากตัวอย่างที่สัมผัสได้จริงในชีวิต ท าให้รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
ประโยชน์มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 
 1.1. ในการจัดการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีทั้งแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
สหกรณ์โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชุน เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอม กลุ่มจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ดี 
 1.2. การสอนในแต่ละขั้นตอนควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครู
มีบทบาทในการสนับสนุนและให้ค าแนะน าผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เช่น การกระตุ้นให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรม และตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวคิด เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 2.1. ผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยนี้ สามารถพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ทั้ง 3 
องค์ประกอบ โดยเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ยังเกิดการพัฒนาไม่เท่า
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ควรได้รับการศึกษาต่อยอด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรี ยนได้ส ารวจ
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ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ และการเรียนวิชาอ่ืน หรือชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน    
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจสถานที่

ให้บริการจัดประชุม 2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานที่จัดประชุม และ 3) สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
51 คน และแบบสอบถามจากผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จ านวน 400 คน จากนั้นสนทนากลุ่ม
กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์เนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดนครปฐมมีห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจสถานที่ให้บริการจัดประชุม  
8 องคป์ระกอบ คือ (1) ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม (2) ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ (3) การปฏิบัติการ (4) การ
ขายและการตลาด (5) ลูกค้า (6) แหล่งท่องเที่ยว (7) นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8) หน่วยงาน
สนับสนุน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านโปรแกรมจัดงาน ด้านกระบวนการบริการ และด้านกายภาพ 3) น าไปสู่
การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐมได้ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การปฏิบัติการ (3) การประเมินผล และ (4) การปรับปรุง 
 
ค าส าคัญ  
 การพัฒนาศักยภาพ สถานที่จัดประชุม จังหวัดนครปฐม 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to; 1) study the value chain and potential of meeting 
venue business, 2) analyze the marketing mix factors affecting the decision to use the 
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meeting venue, and 3) create guidelines for the development of business management 
capabilities in providing meeting venues in Nakhon Pathom province. This research was 
used mixed method. Data were collected by in-depth interview with 51 key informants, 
questionnaires from 400 samplings and a group discussion with 10 experts. Data 
analysis was used to content analysis and descriptive statistics.  
 The results were as follows; 1) The value chain of the meeting venue business 
in Nakhon Pathom consisting of 8 components: (1) service providers (2) other service 
providers (3) operation (4) sales and marketing (5) customers (6) tourist attractions  
(7) innovation and technology and (8) supporting organization 2) The factors affecting 
the decision to use its meeting venues were at the highest level. Considering the 
various aspects, it was found that organizational program, service process, and physical.  
3) These were leaded to creating a guideline for potential development of meetings 
business in Nakhon Pathom in 4 steps in order to effectively conduct the business of 
meeting venue services, consisting of 1) planning, 2) operation, 3) evaluation, and  
4) improvement. 
 
Keywords 
 Potential Development, Venue, Nakhon Pathom Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการประชุมและการจัดงานแสดงสินค้าท่ัวโลกมีอัตราการเติบโตอย่างสูงในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทการท่องเที่ยวระดับโลกถือว่าอุตสาหกรรมนี้เป็น
อุตสาหกรรมที่มีผลก าไรสูง และมีมูลค่ามหาศาลในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้รู้จักกันในรูปแบบของ การประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
(Incentive Travel) การประชุมวิชาชีพ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
(Exhibitions) รวมเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) (McCabe, 2008) ซึ่งในอดีตธุรกิจไมซ์ถูกจัดเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีการใช้บริการที่พักและบริการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันไมซ์ถือเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
อุตสาหกรรมอื่นได้ คนส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจไมซ์มีบทบาทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว แต่ในความ
เป็นจริงบทบาทที่ส าคัญของไมซ์ คือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางอาชีพ การแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการและการวิจัย ตลอดจน
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการกระจายรายได้สู่ชุมชน (Khawyean, 2010) 

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวในข้างต้น จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสูงกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวโดยทั่วไป (Moon et al., 2011) ดังเห็นได้จาก
ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 4.68 และมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่า
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ของอุตสาหกรรมไมซ์มีสัดส่วนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นจ านวนร้อยละ 8.95 และคิดเป็น
สัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ 0.6 ด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จ านวน 1,047,959 คน   

โดยเมื่อคิดแยกเป็นรายธุรกิจในปีงบประมาณ 2560 ส าหรับธุรกิจจัดประชุม คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 24 ด้วยนักเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 259,901 คน ธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 26 ด้วยจ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 271,793 คน ธุรกิจการประชุมสมาคมวิชาชีพ คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 29 ด้วยจ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 300,273 คน และธุรกิจการจัดแสดงสินค้านิทรรศการ 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 21 ด้วย นักเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 215,992 คน (Thailand Convention & 
Exhibition Bureau, 2017) 

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีความสามารถในการใช้
จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 2-3 เท่า (Dabsomdet, 2010) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าการจัดประชุม
องค์กรซึ่งก าลังเป็นกิจกรรมที่นิยมในหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยกิจกรรมการจัด
ประชุมองค์กร เป็นการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้สมาชิกในองค์กรเดียวกัน แต่การเลือกจุดหมายปลายทางส าหรับการจัดประชุมองค์กร แต่ละองค์กร
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญคือ คุณภาพของสถานที่การจัดประชุม การเข้าถึงสถานที่
การจัดประชุม โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดประชุม แหล่งที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Srisompong, 2015) 

โดยจังหวัดนครปฐมถือได้ว่ามีความพร้อมส าหรับการจัดประชุมองค์กรตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวฯ จากสถิติการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 
4,041 ล้านบาท โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 4,145,404 คน และภายในจังหวัดมีจ านวนโรงแรม
มากกว่า 64 แห่ง และห้องพักมากกว่า 3,883 ห้อง นอกจากนั้นยังมีความพร้อมทางด้านสถานที่จัด
ประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ ใกล้
กรุงเทพมหานครฯ และสามารถเชื่อมเส้นทางการเดินทางและการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคและจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ เส้นทางผ่านสู่ภาคใต้ เชื่อมโยงเส้นทางผ่านสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันตก และใน
อนาคตยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางมอร์เตอร์เวย์สู่ภาคตะวันออก และประเทศสหภาพเมียนมา ส่งผล
ให้เกิดความได้เปรียบทางที่ตั้ง ประกอบกับการมีทรัพยากรท่องเที่ยวอันมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์
และทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดสามารถน าไปสู่การพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่แหล่ง
การจัดประชุมและสัมมนา (Nakhon Pathom Province Development Plan 2018-2021) 

แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคส าหรับจังหวัดนครปฐมในการเป็นเมืองส าหรับการจัดประชุมองค์กร 
คือ ปัญหาด้านระบบการขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ ปัญหาด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรม ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมส าหรับการเป็นเมืองรองรับอุตสาหกร
รมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม เป็นธุรกิจที่ส าคัญที่กลุ่มลูกค้าพิจารณาในการ
เลือกเป็นจุดหมายปลายทาง แต่ยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของข้อมูล
ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ (Sangpikul and Kim, 2009) อีกทั้ง
ภาพรวมของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการสร้างเครือข่าย ต่างฝ่ายต่างด าเนินธุรกิจของตนเองท าให้จังหวัดนครปฐมยังไม่สามารถพัฒนา
สู่ไมซ์ซิตี้ (MICE City) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่าจังหวัดนครปฐมมีความพร้อมส าหรับการเป็นจุดมุ่งหมายของ
การจัดประชุมองค์กรแต่ถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าสถานที่จัดประชุมในแห่งอ่ืน เนื่องจากขาด
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้บริการ ขาดการ
ประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานที่จัดประชุมทั้งสิ้น  

หากพิจารณาการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบ
ไมซ์ (Sanjai & Mongkolsrisawat, 2015) ศักยภาพและความพร้อมของเมืองส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Sethasathien, 2017) การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาของโรงแรมและ
รีสอร์ท (Kaewjitkhongthong & Chawbanpho, 2016) กลยุทธ์การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Dabsomdet, 2010) มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทยประเภทห้องจัดประชุม (Thailand 
Convention and Exhibition Bureau, 2016) และอ่ืน ๆ จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาปรากฏ 
Research Gap หรือโอกาสช่องว่างทางการวิจัย คือ ยังขาดการศึกษาต่อยอดในประเด็นเชิงลึกแยกราย
ธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือพัฒนาแต่ละองค์ประกอบตามศักยภาพและความเหมาะสม โดยการวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเน้นที่ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์  

จากภาพรวมปัญหาดังกล่าวฯ หากไม่ท าการศึกษาหรือพัฒนาจะท าให้ธุรกิจให้บริการสถานที่
จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมอาจจะเกิดการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ขาดโอกาสในการพัฒนาจังหวัด
นครปฐมสู่ไมซ์ซิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพ
ธุรกิจของผู้ให้บริการด้านสถานที่จัดประชุม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ให้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม และน าไปสู่การสร้างแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพ่ือ
พัฒนาจังหวัดนครปฐมให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการส าหรับธุรกิจสถานที่ให้บริการจัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า อุตสาหกรรมไมซ์ 
ศักยภาพสถานที่ให้บริการจัดประชุม และข้อมูลบริบทจังหวัดนครปฐม 2) ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 3) ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ใช้การเลือกแบบเจาะจง ทั้งหมดจ านวน 51 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มอาจารย์หรือนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

เครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างประกอบด้วยประเด็นด้านห่วงโซ่คุณค่า
และศักยภาพสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัด

ระเบียบข้อมูล ตีความ และน ามาแปลผลสรุปความเห็น 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีเชิงปริมาณ  
ประชากร คือ ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกและเคยใช้

บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีขนาดไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เทคนิคการก าหนดตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1977) 
กรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมาก ผู้วิจัยสามารถก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวน 384 หน่วย แต่เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน คัดเลือกเฉพาะ
ผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกและเคยใช้บริการสถานที่จัดประชุมใน
จังหวัดนครปฐม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนหรือลดความผิดพลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านโดยผู้วิจัยเลือกใช้เพียงข้อค าถามที่มีคะแนนเกิน 0.66 เท่านั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน 
โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.792  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 1. ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถาม โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการส าหรับธุรกิจสถานที่
ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐมด้วยการสนทนากลุ่ม 

การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม มีกระบวนการด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการใช้เทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control : A-I-C) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) การวิจัยครั้งนี้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม ใช้การสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการด้านธุรกิจการจัดประชุม 
การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยวจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ประกอบการให้บริการการจัดประชุม จ านวน 
1 คน กลุ่มผู้บริหารองค์กรที่เคยใช้บริการสถานที่จัดประชุมจ านวน 2 คน และ กลุ่มของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมจ านวน 1 คน  

เครื่องมือในการวิจัย 1. แนวทางการสนทนากลุ่ม 2. ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
3. ผู้จดบันทึก (Note taker) 4. ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) 5. อุปกรณ์บันทึกเสียง  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่
จัดประชุมโดยมติในท่ีประชุม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน าเสนอผลในลักษณะการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพส าหรับการเป็นไมซ์เมืองรอง โดยมีความ
พร้อมในด้านของสถานที่ให้บริการจัดประชุมจ านวน 3 รูปแบบ คือ ศูนย์ประชุม โรงแรม และรีสอร์ท 
สามารถน าเสนอห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 

จากภาพที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม (Service Provider) ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐมมีจ านวน 3 รูปแบบ คือ 1.1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์
ประชุมชัยพัฒนา มีเอกลักษณ์ของรูปแบบการเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม 2 ) ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร  
มีเอกลักษณ์ในด้านของเทคโนโลยีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของโครงสร้างอาคาร 3 ) ศูนย์ประชุม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มีเอกลักษณ์โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของอาคารตามแบบพระราชวังสนามจันทร์  4) อาคารสิริวรปัญญามีเอกลักษณ์ด้านลักษณะของ
อาคาร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จ านวนมาก 1.2 โรงแรม ประกอบด้วย 1) โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์มีเอกลักษณ์ด้านกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ และห้องประชุมมีมาตรฐาน 
Thailand MICE Venue Standard  2) โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการ
ตกแต่งรูปแบบทวารวดี ได้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระบบห้องประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) โรงแรมริเวอร์มีเอกลักษณ์ด้านของการให้บริการครบวงจร และท าเลที่ตั้ง 1.3 รีสอร์ท 
ประกอบด้วย 1) เครือวัลย์รีสอร์ท แอนด์ สปา มีเอกลักษณ์ของห้องประชุมที่สามารถสัมผัสวิถีชีวิต
ริมน้ า 2) ชวาลัน รีสอร์ท มีเอกลักษณ์ในด้านบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม และมีกิจกรรมรองรับผู้
เข้าการประชุมที่หลากหลาย โดยผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมมี 2 ส่วนงานประกอบด้วย ฝ่าย
ให้บริการการจัดประชุม และฝ่ายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ฝ่ายให้บริการการจัดประชุมมี  
5 ฝ่าย คือ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายห้องประชุมและสถานที่ ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 2) ฝ่ายสนับสนุนการจัดประชุม เป็นส่วนงานท าหน้าที่
ส่งเสริม ตั้งแต่การจัดเตรียมบุคลากร การรับช าระค่าบริการ เอกสารส าหรับการเบิกจ่าย และการท า
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การตลาด โดยมี 3 ฝ่ายที่ส าคัญ คือ ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝ่าย
การขายและการตลาด 

2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ (Other Service Provider) เป็นกลุ่มผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 ธุรกิจ มีรายละเอียดคือ  
1) องค์กรการศึกษาสนับสนุนในด้านของวิทยากรผู้ให้ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม 2) 
ธุรกิจการขนส่ง (Freight Forwarders) เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งของส าหรับการจัดประชุม ที่มีความ
เฉพาะโดยทีมงานมืออาชีพ 3) ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจังหวัดนครปฐมมีความโดด
เด่นในด้านของการให้บริการโต๊ะจีน สตรีทฟู้ด 4) ธุรกิจการตกแต่งสถานที่ 5) ธุรกิจน าเที่ยว เป็นผู้
ให้บริการการน าเที่ยวภายในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 6) ธุรกิจที่พัก เป็นผู้
ให้บริการเกี่ยวกับที่พักเช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมเตย์  

3. การปฏิบัติงาน  (Operation) เป็นการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบด้วย 1) การ
ประสานงาน เป็นการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของการส ารวจความต้องการของผู้
จัดประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม การให้ข้อมูล การตกลงราคา การวางโปรแกรม เป็นต้น 2) การ
ให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ก่อนการจัดประชุม เป็นการให้ข้อมูลและการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดประชุม 2. ระหว่างการจัดประชุม เป็นการอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและ 3. การให้บริการหลังการจัดประชุม เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
จัดประชุมทั้งในด้านของความพึงพอใจของผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น 3) การจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นการด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4) การจัดการความเสี่ยง เป็นการด าเนินการด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านของที่จอดรถ สถานที่และอุปกรณ์ในห้องจัดประชุม  

4. การขายและการตลาด (Sales and Marketing) การขายและการตลาดของธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 รูปแบบส าคัญ คือ 1) การขายผ่านทีม
ขาย เป็นการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และมีทักษะการขาย  2) การขายผ่านสื่อ
ออนไลน์ เป็นการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและขายห้องประชุม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และ
ผ่านช่องทางยูทูป เป็นต้น 3) การออกอีเวนต์ เป็นการเข้าร่วมงานอีเวนต์เกี่ยวข้องทางด้านการ
ท่องเที่ยว การประชุมวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ งานจัดแสดงสินค้า 4) การขายผ่านเครือข่ายองค์กร 
เป็นการใช้เครือข่ายจากองค์กรที่ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมเป็นสมาชิก 5) การท าการตลาดแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นการท าการตลาดผ่านการบอกต่อของลูกค้าที่เคยใช้บริการสู่
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นเครือข่ายของลูกค้าเก่า 

5. กลุ่มลูกค้า (Customer) เป็นบริษัทและองค์กรที่มีความประสงค์ในการจัดประชุมนอก
สถานที่ขององค์กร มีเป้าหมายในการแจ้งเพ่ือทราบข้อมูลแก่พนักงาน หาประเด็นหารือ อบรมเสริม
ความรู้พัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร โดยองค์กรจะมีผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการจัดประชุมส าหรับองค์กร มีกระบวนการในการคัดเลือกจุดหมายปลายทาง สถานที่จัดประชุม 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมระหว่างการจัดประชุม หัวข้อการจัดประชุม ระยะเวลาการจัด
ประชุม สถานที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ โดยรูปแบบขององค์กรที่ใช้บริการสถานที่จัด
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ประชุมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ 1. หน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาคเอกชน 3. หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และ 4. สมาคม 

6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Tourist Attraction Linkage) จังหวัดนครปฐมมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบการท่องเที่ยว คือ  
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา จังหวัดนครปฐมมีความโดดเด่นเป็นเมืองศูนย์กลางศิลปะทวารวดี มีวัด
ที่ส าคัญและมีชื่อเสียงจ านวนมาก เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง วัดศรีษะทอง วัดดอนยายหอม วัด
สามง่าม วัดกลางบางแก้ว เป็นต้น 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส าหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ จังหวัด
นครปฐมมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานสากลรองรับ เช่น สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ สนามกอล์ฟไดนาสตี้ 
เป็นต้น 3) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น าเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ชุมชน
บ้านหัวอ่าวเป็นชุมชนที่มีการน าเสนอวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมรองรับผู้เข้าร่วมการจัดประชุม
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เป็นต้น  

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการสร้างมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพระดับสากล โดยการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เช่น 
นวัตกรรมออกแบบห้องประชุม นวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ แสง สี เสียง 
การจัดประชุมทางไกล (Video Conference) นวัตกรรมด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดประชุม เป็นต้น 

8. หน่วยงานสนับสนุน (Support Organization) ประกอบด้วยหน่วยงานภายนอก
และภายใน โดยหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย 1) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ส่งเสริมด้านการช่วยดึงงานต่าง ๆ เข้าพ้ืนที่ และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 2) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมและแสดงสินค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร การจัด
สัมมนา 3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการท าการตลาด  4) สมาคมโรงแรมไทย 
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของโรงแรมที่ให้บริการจัดประชุม และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ 
ส าหรับหน่วยงานภายในประกอบด้วย 1. เทศบาล สนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปการ ต่าง ๆ พ้ืนที่ 2. องค์กรการศึกษา สนับสนุนด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้แขนงต่าง ๆ 
ส าหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการจัดประชุม 
 จากการศึกษาพบว่าศักยภาพของสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 3 รูปแบบ 
คือ โรงแรม สถานที่จัดประชุมเอนกประสงค์ และรีสอร์ทสามารถแสดงเปรียบเทียบ ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาศักยภาพของสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 

ศักยภาพสถานที ่ โรงแรม ศูนย์ประชุมอเนกประสงค ์ รีสอร์ท 
1. ความเหมาะสม (Suitable) 
1.1 ภาพลักษณ ์ ภาพลักษณ์เป็นทางการ และหรูหรา 

สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
หลังของพื้นที่ เช่น ศิลปะทวารวดี 
วิถีชีวิตเกษตร เป็นต้น 

แสดงภาพลักษณ์หน่วยงานที่
ที่สังกัด เน้นการให้บริการคน
ในพื้นที่และสังคมท้องถิ่น 

แสดงภาพลักษณ์ตามลักษณะ
ข อ ง พื้ น ที่ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ เช่น วิถีชีวิตริมน้ า 
และความโรแมนติก 

1.3 ความพร้อมของ
บุคลากร 

พนักงานมีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถ และจ านวนเพียงพอ 

พนักงานมีจ านวนและความ
รับผิดชอบจ ากัดตามต าแหน่ง 
ของหน่วยงาน 

พนักงานมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ และจ านวน
เพียงพอ 

2. สถานที่ตั้งและการเข้าถงึ (Location and Accessibility) 
2.1 ความสะดวกในการ
เข้าถึง และระบบ
คมนาคม 

โรงแรมตั้งอยู่ในเขตเมือง สะดวกต่อ
การเข้าถึงด้วยรถส่วนตัวและมีรถ
ขนส่งสาธารณะให้บริการ แต่จ ากัด
ด้านความถี่การบริการ 

ตั้งอยู่ในสถานศึกษาและเขต
เมืองสะดวกต่อการเข้าถึงด้วย
รถส่ ว นตั วและมี ร ถขนส่ ง
สาธารณะให้บริการ แต่จ ากัด
ด้านความถี่การบริการ 

ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ยากต่อ
การเข้าถึงด้วยรถส่วนตัวหรือ
เ ช่ า เ ห ม า ร ถ  โ ด ย ไ ม่ มี ร ถ
สาธารณะให้บริการ 

2.3 บรรยากาศโดยรอบ
ของสถานที่ เช่น ความ
สงบ ความปลอดภยั 

สถานที่มีความสวยงาม มีการดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง อย่างเคร่งครัด 

มีความร่มรื่นและมีการดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง อย่างเคร่งครัด 

บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น 
สงบ และมีความเป็นส่วนตัว มี
การดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

4. ขนาดห้องจัดประชุม (Size) 
4.2 ห้องประชุมมีขนาด
ใหญ่เพียงพอรองรับผู้
ร่วมประชุม 

มีหลากหลายขนาด รองรับการจัด
งานได้ 10 – 1,000 คน 

มีขนาดใหญ่รองรับการจัด
ประชุมได้ 10 – 2,000 คน 

มีหลากหลายขนาดรองรับการ
จัดงานได้ 10 – 1,000 คน 

4.3 แผนผังของห้องจัด
ประชุมเหมาะสม 
สามารถมองเห็น
วิทยากรได้ชัดเจน 

มีความเหมาะสม โดยเวทียกระดับ
เหนื อพื้ นท า ให้ สะดวกต่ อก า ร
มองเห็นวิทยากร 

มีความเหมาะสม โดยเวที
ยกระดับเหนือพื้น และบาง
แห่งมีที่นั่งเลื่อนระดับ สะดวก
ต่อการมองเห็นวิทยากร 

มีความเหมาะสม โดยเวที
ยกระดับเหนือพื้นท าให้สะดวก
ต่อการมองเห็นวิทยากร 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 
5.2 มีอุปกรณ์ส าหรับ
การจัดประชุมครบครัน 

มี อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คุณภาพสูง และครบครัน 

มีอุปกรณ์คุณภาพสูงและครบ
ครัน 

มีอุปกรณ์คุณภาพปานกลาง
และครบครัน 

5.3 มีการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ให้บริการคุณภาพระดับสากล ต้องจ้างผู้ให้บริการภายนอก  ให้บริการคุณภาพระดับสากล 

5.4 มีที่จอดรถเพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ 
5.7 มีห้องพักรองรับ
ผู้เข้าร่วมงาน 

มี ห้ อ งพั ก คุณภ าพรอ งรั บ แล ะ
เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 

ไม่มีห้องพักให้บริการ มีห้องพักคุณภาพรองรับและ
เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 

6.ค่าใช้จ่าย (Cost) 
6.1 ราคามีความ
ยืดหยุ่นสามารถต่อรอง
ได้ 

สามารถต่อ รองได้ตามจ านวน
ผู้ เข้ าร่วมงานและประเภทของ
อาหารและเครื่องดื่ม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ต่ อ ร อ ง ไ ด้  
เ นื่ อ ง จ า กถู ก ก า หนด โดย
ระเบียบของหน่วยงาน 

สามารถต่อรองได้ตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานและประเภทของ
อาหารและเครื่องดื่ม 

6.4 ระยะเวลาในการ
ช าระเงิน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และส่วนที่
เหลือหลังเสร็จงาน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และ
ส่วนที่เหลือหลังเสร็จงาน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และ
ส่วนที่เหลือหลังเสร็จงาน 
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จากผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพดังกล่าวฯ เป็นผลการศึกษาด้านอุปทานของ
ธุรกิจ ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมใน
จังหวัดนครปฐม เป็นผลด้านอุปสงค์ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมจังหวัดนครปฐม 
 
องค์ประกอบ Mean S.D. ความหมาย 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 4.06 0.53 มาก 
ด้านราคา (Price) 4.24 0.56 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3.68 0.65 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 3.75 0.68 มาก 
ด้านกายภาพ (Physical) 4.25 0.52 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการบริการ (Process) 4.27 0.53 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร (Personal) 4.20 0.58 มาก 
ด้านโปรแกรมจดังาน (Package) 4.29 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.09 0.43 มาก 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมองค์กรในจังหวัด

นครปฐม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านโปรแกรมการจัดงาน (�̅�= 4.29, S.D. 
= 0.63) ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมพร้อมที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และกิจกรรมเสริมในการจัดประชุม รองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริการ  
(�̅�= 4.27, S.D. = 0.53) ประกอบด้วย การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักสากล การ
ประสานงานก่อนการจัดประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุม การจัดการความปลอดภัยและการ
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ (�̅�= 4.25, S.D. = 0.52) ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการเข้าถึง มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค และมีที่จอดรถเพียงพอ ด้านราคา (�̅�= 4.24, S.D. = 0.56) ประกอบด้วย 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารยืดหยุ่นต่อรองได้ มีรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วน การเลือก
ช่องทางช าระเงินมีความหลากหลาย แลระยะเวลาในการช าระเงินมีความยืดหยุ่น ด้านบุคลากร (�̅�= 
4.20, S.D. = 0.58) ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อัธยาศัยดีและเป็นมิตร ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.06, S.D. = 0.53) ประกอบด้วย มาตรฐาน
ห้องประชุม ความหลากหลายของรูปแบบห้องประชุม อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และ
อาหารและเครื่องดื่ม ด้านการส่งเสริมการขาย (�̅�= 3.75, S.D. = 0.68) ประกอบด้วย การส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�= 3.68, S.D. = 0.65) ประกอบด้วยการให้เช่าห้องประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ ตัวแทนบริษัท ทีมขาย และลูกค้า Walk in 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

103 

จากการสนทนากลุ่มสามารถหาสรุปมติที่ประชุมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ได้ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความ
เหมาะสม คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมควรก าหนดต าแหน่งทางการตลาดขององค์กร สร้าง
ภาพลักษณ์ของสถานที่ให้บริการจัดประชุมให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การ
ปรับปรุงรูปแบบห้องประชุม สิ่งอ านวยความสะดวก การตลาดและการขายที่เหมาะสม และควรสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดเลือกผู้ให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมให้การจัด
ประชุมให้มีประสิทธิภาพระดับสากล  2) ด้านสถานที่ตั้งและการเข้าถึง คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัด
ประชุมควรอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม โดยการให้บริการรถบัส หรือการ
เพ่ิมจุดเด่นของพาหนะรับส่งเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการท าให้เกิดการใช้บริการซ้ าในครั้ ง
ต่อไป รวมถึงการเพ่ิมป้ายบอกทางที่ชัดเจน 3) ด้านขนาด คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมควร
ก าหนดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมให้เหมาะสมกับขนาดของห้องตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสม 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ ห้อง
ประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรพัฒนาให้ได้มาตรฐานตาม MICE Venue Standard 
ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการและการจัดการ  นอกจากนั้นควรพัฒนาด้าน
อุปกรณ์ในห้องประชุมให้มีความทันสมัย รองรับการจัดประชุมแบบผสมผสานระหว่างการจัดประชุม
แบบ Face to Face และแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting)  5) ด้านค่าใช้จ่าย คือ ผู้ให้บริการสถานที่
จัดประชุมควรมีการออกแบบแพ็กเกจการจัดประชุมให้มีความหลากหลาย ควรจัดโปรแกรมของการ
จัดประชุมร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่และเพ่ิมช่องทางการตลาดและการขายโดยการ
สร้างเครือข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 
 

จากภาพที่ 3 สามารถก าหนดขั้นตอนการพัฒนาได้  4 ขั้น คือ 
1. การวางแผนการพัฒนา (Development Plan) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ  
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1.1) เริ่มต้นด้วยการส ารวจทรัพยากร ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์  ระบบการจัดการ 
เงินทุน วัสดุและอุปกรณ์ ห้องประชุมและการให้บริการ และการตลาด และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 
และคู่แข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม จ านวน 8 องค์ประกอบ 
คือ 1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การขายและการตลาด 
5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8.หน่วยงานสนับสนุน  

1.2) จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ โดยการวางภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของ
สถานที่ให้บริการจัดประชุม และเลือกประเภทและกลุ่มลูกค้า องค์กร หรือบริษัท เป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด และก าหนดรูปแบบการให้บริการของสถานที่จัดประชุม  

1.3) วางแผนการพัฒนาธุรกิจตามองค์ประกอบ 8Ps คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคลากร ด้านโปรแกรมการจัดงาน ให้สอดคล้องกับต าแหน่งทางธุรกิจพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม 
ช่วงเวลา และผู้ด าเนินการ 

2. การปฏิบัติการ (Do) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และควบคุมให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตามความส าเร็จของกิจกรรม ประสิทธิภาพ
ผู้ด าเนินการ และตรวจสอบช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

3. การประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 
3 ด้านคือ 1) การประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า เป็นการประเมินผลตามองค์ประกอบ 8ps คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านโปรแกรมการจัดงาน จากด้าน Demand side 2) การ
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 
8 องค์ประกอบ คือ 1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การ
ขายและการตลาด 5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ  
8. หน่วยงานสนับสนุน จากด้าน Supply side 3) การประเมินด้านผลประกอบการ เป็นการประเมิน
ความคุ้มค่าของการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 1. มิติที่เป็นตัวเงิน รายรับ รายจ่าย ก าไร (ขาดทุน) 
2. มิติที่ไม่เป็นตัวเงิน จ านวนลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/กลุ่ม/ครั้ง อัตราการกลับมาใช้ซ้ า 
เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่มาใช้จริง  

4. การปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงองค์ประกอบตามผลการประเมินทั้ง
ด้านห่วงโซ่คุณค่า 8 องค์ประกอบ และส่วนประสมทางการตลาด 8 องค์ประกอบจากนั้นน าแนว
ทางการปรับปรุง มาก าหนดมาตรฐานการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมใหม่ขึ้น ก าหนด
เป้าหมาย ค่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ค่าคะแนนความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน และ 
ค่าคะแนนของผลประกอบการและน าไปสู่การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนที่ 1 ท าตามวงจรการพัฒนา 
PDCA ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุม โดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทันต่อยุคสมัยในอนาคต 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพส าหรับการเป็นเมืองรองส าหรับธุรกิจไมซ์ 

โดยมีการให้บริการสถานที่จัดประชุม 3 รูปแบบ คือ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โรงแรม และรีสอร์ท
ซ่ึงสอดคล้องกับ Thailand Convention & Exhibition Bureau (2016) ที่ได้เสนอว่าสถานที่จัดงาน
อุตสาหกรรมไมซ์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน คือ โรงแรมและรีสอร์ท เป็นสถานที่พักผ่อน
ส าหรับนักเดินทางและสามารถรองรับการจัดประชุมและการจัดงานอีเวนต์รูปแบบต่าง ๆ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ถูกออกแบบ
มาเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ 

โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดของ 
Michael (2008) ที่ เสนอว่าห่วงโซ่คุณค่าเป็นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงเพ่ือสร้างคุณค่าธุรกิจ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม หลัก คือ 1. ปัจจัยน าเข้า (Inbound Logistic) 2. การปฏิบัติการ 
(Operation) 3. ปัจจัยน าออก (Outbound Logistics) 4. การขายและการตลาด (Sales and 
Marketing) และ 5. การให้บริการ (Service) และกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้า
และบริการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการบริหาร สามารถน ามาประยุกต์สังเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 
1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การขายและการตลาด  
5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8. หน่วยงานสนับสนุน 
ซึ่งจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม มีองค์ประกอบสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sanjai & Mongkolsrisawat (2015) พบว่าศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ MICE มีองค์ประกอบดังนี้ 1) การเข้าถึง ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค  
2) ด้านสถานที่จัดงาน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม MICE ที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มาก  
3) ด้านโรงแรมที่พักมีจ านวนโรงแรมที่สามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวในประปริมาณมากและ
หลากหลายระดับ 4) ร้านอาหารและของที่ระลึก 5) ด้านของแหล่งท่องเที่ยว 6) ด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
7) ด้านความม่ันคงและปลอดภัย 8) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Pankaew (2015) พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 8Ps มีค่า
ความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  1) ด้านโปรแกรมจัดงาน
ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมพร้อมที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ และกิจกรรมเสริมในการจัดประชุม 2) ด้านกระบวนการบริการ ประกอบด้วย การให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตามหลักสากล การประสานงานก่อนการจัดประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุม 
การจัดการความปลอดภัยและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเข้าถึง มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม มี
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และมีที่จอดรถเพียงพอ และ 4) ด้านราคาประกอบด้วย ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ สามารยืดหยุ่นต่อรองได้ มีรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วน การเลือก
ช่องทางช าระเงินมีความหลากหลาย และระยะเวลาในการช าระเงินมีความยืดหยุ่น ทั้ง 4 ปัจจัยมีค่า
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด โดย 5) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
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บุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อัธยาศัยดีและเป็นมิตร 6) ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
มาตรฐานห้องประชุม ความหลากหลายของรูปแบบห้องประชุม อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอาหารและเครื่องดื่ม 7) ด้านการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ 8) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตัวแทนบริษัท ทีมขาย และลูกค้า Walk in 
ทั้ ง  4  อ งค์ ประกอบอยู่ ใน ระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ  Kaewjitkhongthong & 
Chawbanpho (2016) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา โดย
ปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ ในระดับมากมี 5 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านโปรแกรมการจัดงานส าเร็จรูป  
2) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ด้านกระบวนการบริการ 4) ด้านพนักงาน และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริม
การตลาด 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 3) ด้านราคา ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมที่
ส าคัญ คือ การพัฒนาอุปกรณ์ในห้องประชุมให้มีความทันสมัยรองรับการจัดประชุมประชุมแบบ 
Hybrid Meeting ผสมผสานระหว่าง Face to Face และแบบออนไลน์ และการพัฒนาด้านการ
เข้าถึงโดยการให้บริการรถบัส หรือการเพ่ิมจุดเด่นของพาหนะรับส่งเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับ International Association of Conference Centers (2018) ได้กล่าวถึง
ศักยภาพของสถานที่จัดประชุมองค์กร โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ด้านพ้ืนที่ใช้สอย แผงผังห้อง
ประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 2) การบริการ 3) บรรยากาศในสถานที่จัดประชุม  
4) โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ 5) บุคลากร  

ในการพัฒนาจังหวัดนครปฐม สู่เมืองรองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ จากมติการ
สนทนากลุ่มสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้หลักการ PDCA ของ Deming (1993) เป็นหลักและบูรณาการด้วยองค์
ความรู้ด้านห่วงโซ่คุณค่า ส่วนประสมทางการตลาด  (8Ps) การตลาดตามเป้าหมาย (Target 
Marketing) และหลักการประเมินผลทั้งด้านอุปสงค์ (Demand side) และอุปทาน (Supply side) 
สรุปเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การวางแผนการพัฒนา (Plan) เริ่มต้นด้วยการส ารวจ
ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 6M’s ของ Phuttachot (2016) ที่ได้เสนอแนว
ทรัพยากรทางด้านการจัดการ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์  ระบบการจัดการ 
เงินทุน วัสดุและอุปกรณ์ ห้องประชุมและการให้บริการ การตลาด และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจและ
คู่แข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม ที่ได้จากวัตถุประสงค์ที่ 1 
ซึ่งไปตามหลักการของ Michael (2008) จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ โดยการวาง
ภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสถานที่ให้บริการจัดประชุม และเลือกประเภทและกลุ่มลูกค้า องค์กร 
หรือบริษัท เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด และก าหนดรูปแบบการให้บริการของ
สถานที่จัดประชุม ตามหลักการตลาดเป้าหมายของ Kotler and Armstrong (2006) น าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาธุรกิจตามองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 8Ps สอดคล้องกับ Pankaew 
(2015) ที่ได้เสนอการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม ตาม
ส่วนประสมทางการตลาด 8Ps ให้สอดคล้องกับต าแหน่งทางธุรกิจพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม ช่วงเวลา 
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และผู้ด าเนินการ 2. การปฏิบัติการ (Do) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และควบคุมให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตามความส าเร็จของกิจกรรม ประสิทธิภาพ
ผู้ด าเนินการ และตรวจสอบช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ  3. การประเมินผล (Check) เป็น
ขั้นตอนการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 ด้าน คือ การประเมินผลความพึงพอใจ
ลูกค้าจากด้านอุปสงค์ (Demand side) สอดคล้องกับแนวคิดของ Pimonsompong (2007) ที่ได้
เสนอว่า อุปสงค์การท่องเที่ยว คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่สถานที่จุดหมายปลายทางซึ่งเป็นตัววัดชี้ด้านความต้องการ และการ
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงานจากด้านอุปทาน (Supply side) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจ และการประเมินด้านผลประกอบการ เป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความส าเร็จของ
การด าเนินธุรกิจ 4. การปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงองค์ประกอบตามผลการ
ประเมินทั้งด้านห่วงโซ่คุณค่า 8 องค์ประกอบ และส่วนประสมทางการตลาด 8Ps จากนั้นน าแนว
ทางการปรับปรุง มาก าหนดมาตรฐานการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมใหม่ขึ้น ก าหนด
เป้าหมาย ค่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ค่าคะแนนความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน และค่า
คะแนนของผลประกอบการและน าไปสู่การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนที่ 1 ท าตามวงจรการพัฒนา 
PDCA ตามหลักการของ Deming (1993) ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมโดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทันต่อยุคสมัยในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของผู้ให้บริการธุรกิจการจัดประชุมพบว่า จังหวัด

นครปฐมยังขาดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่หรือศูนย์จัดแสดงนิทรรศการโดยเฉพาะ ภาครัฐหรือส่วนงานที่
เกี่ยวข้องควรวางแผนและมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนพัฒนาเพ่ือผลักดันจังหวัดนครปฐมสู่เมืองแห่ง
การจัดประชุมและนิทรรศการ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   2.1 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านโปรแกรมจัด
งาน ดังนั้นการเสนอขายในรูปแบบของแพ็กเกจห้องประชุมพร้อมที่พัก ห้องประชุมพร้อมกิจกรรม 
ห้องประชุมพร้อมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมควรน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ในการท าการตลาด 

   2.2 งานวิจัยครั้งนี้สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม ได้ 4 ขั้นตอน คือ PDCA ผู้ประกอบการที่น าไปใช้ควรด าเนินการอย่างน้อย 
2 รอบตามวงจร PDCA เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจ 
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3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
   งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพียงแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 

การศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อเป้าหมายการ
จัดประชุมองค์กร เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา เป็นที่ปรึกษาวิจัยคอยดูแลให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และตรวจทานตลอดระยะเวลาการท าวิจัย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มี
ส่วนให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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nai c ̌hangwat ka ̄nčhana buri ̄ [Factors affecting the selection service of MICE 
for Hotels and Resorts in Kanchanaburi Province]. Western University 
Research Journal of Humanities and Social Science. 2(3), 35-46. 

Khawyean, P. (2010). Khwa ̄m sonc ̌hai nai ka ̄nc ̌hat prachum c ̌hat namthi ̄eo læ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ 

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลากและ 2) การวิจัย
เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ร้อยละ และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมพบปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้  คือ 
พนักงานขาดทัศนะคติที่ดีต่อการแบ่งปันความรู้ การรับฟังความคิดเห็นและการจูงใจพนักงานมีน้อย
และองค์กรขาดการบริหารจัดการด้านการแบ่งปันความรู้ที่เป็นระบบ และ 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้  พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร และปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อการแบ่งปัน
ความรู้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการศึกษาเชิงคุณภาพสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิง
ปริมาณ 
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) study problems and obstacles of knowledge sharing 

in electronics industry, and 2) Study factors affecting knowledge sharing in electronics 
industry. Mixed method research approach was employed as follows 1) qualitative 
research Data were gathered through in-depth interviews. Selected as informants by 
lottery method of sampling and 2) quantitative research data were collected via 
questionnaire. For statistical analysis, it included percentage and multiple regression 
analysis to test the hypothesis. 

The research results found that: 1) overall, the problems and obstacles of 
knowledge sharing were Employees lack good attitude towards knowledge sharing. 
There were still few listeners and motivation, and the organization lacks systematic 
management of knowledge sharing. And 2) the results of the study affecting knowledge 
sharing in Thailand electronics industry found that organizational culture factor, 
information technology factor, leadership factor and motivational factor had positive 
relationship towards knowledge sharing in electronics industry. Qualitative and 
quantitative research were consistent. 
 
Keywords 
 Knowledge Management, Knowledge Sharing, Electronics Industry 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถน ารายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศ
ไทยได้มากเป็นอันดับต้น ๆ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 55,086 ล้านเหรียญสหรัฐ 
พ.ศ. 2560 เท่ากับ 60,209 ล้านเหรียญสหรัฐ และพ.ศ. 2561 เท่ากับ 62,109 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(Electrical and Electronics Institute, 2016) และมีแนวโน้มการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก (Government Savings Bank Research Center, 2019) ในภาคอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาศัยการลงทุนและเทคโนโลยี ระดับสูง โดยประเทศไทยมีบทบาท 
เป็นผู้รับจ้างผลิต (The office of Industrial Economics, 2016) และกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่อง จากความต้องการส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โลกที่เพ่ิมข้ึน (Government Savings Bank Research Center, 2020)  

อย่างไรก็ตาม กระแสการบริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีข้อจ ากัดและมีความเสี่ยงทั้ง
ด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและความ
ไม่สมดุลของทักษะแรงงานไทยกับความต้องการของตลาดที่ต้องการแรงงานทักษะสูงขึ้น เพ่ือรองรับ
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Department Of Industrial Promotion, 2017) สอดคล้อง
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กับภาคการผลิตน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแรงงาน
ทักษะเฉพาะด้านเพ่ิมขึ้น (Ministry Of Labour, 2020) นอกจากนั้นยังประสบปัญหาอัตราการเข้า-
ออกของแรงงานสูง ท าให้พนักงานขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเสียค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตุให้ความรู้ที่มีในตัวของพนักงานหายไปกับการหมุนเวียนเข้า-
ออกจากงานของพนักงาน (Ministry Of Industrial, 2017) จากงานวิจัยของ (Jarutirasarn, 2013) 
พบว่า บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างจริงจัง บุคลากรไม่เข้าใจ
วิธีการจัดการความรู้และไม่เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ อีกทั้งพนักงานไม่เต็มใจแบ่งปัน
ความรู้กับเพ่ือนร่วมงานอันมีสาเหตุมาจากความกลัวว่าตนเองจะสูญเสียความส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ (Razak, Pangil, Zin, Yunus, & Asnawi, 2016) 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามรักษาทรัพยากรและความสามารถหลัก อันเกิดจากความรู้
ความสามารถท่ีองค์กรมีและไม่มีคู่แข่งขันใดสามารถลอกเรียนแบบได้ หนึ่งในทรัพยากรนั้นคือ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร ดังที่ (Nonaka & Takeuchi, 1995) กล่าวว่า ความรู้แบ่งออกเป็นสอง
ประเภทได้แก่ ความรู้ซ่อนเร้นและความรู้ชัดแจ้ง ซึ่งความรู้ซ้อนเร้นเป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ความรู้ประเภทนี้สามารถสร้างแนวความรู้ใหม่ให้
องค์กรโดยจะเติมเต็มช่องว่างและเปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร ในส่วนของความรู้ชัด
แจ้งเป็นความรู้ที่ได้รับการสกัดความรู้ กลั่นออกมาในรูปแบบของตัวอักษร หนังสือ ต ารา คู่มือ หรือ
เอกสารต่าง ๆ จะเป็นเสมือนฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น (Hansen, Nohria & Tierney, 1999) ซึ่งระดับของการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Lin, 2007) และการ
แบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการส าคัญหนึ่งของการจัดการความรู้ในทุกระดับ (Navimipour & 
Charband, 2016) ที่ช่วยให้ความรู้ขององค์กรคงอยู่ต่อไป ไม่เลือนหายไปตามโครงสร้างการ
หมุนเวียนของพนักงาน สิ่งนี้เป็นกุญแจส าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคแห่ง
ความยืดหยุ่นทางการเปลี่ยนแปลงสูง การแบ่งปันความรู้ของพนักงานและการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเทคนิคการปฏิบัติงานที่ดี 

จากการทบทวนวรรณกรรมและจากปัญหาของอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัย
มีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยอุตสาหกรรมสามารถน า
ผลจากการศึกษาไปใช้ในการปรับรูปแบบกลยุทธ์การสร้างทัศนคติการแบ่งปันความรู้ที่สอดคล้องกับ
การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรโดยพนักงานได้มีส่วนร่วมอีกด้วย 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ
คืออะไร 

2. ปัจจัยใดที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 

       
การแบ่งปันความรู้ใน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

•ความรู้ซ่อนเร้น 
•ความรู้ชัดแจ้ง 

วัฒนธรรมองค์กร 
•ความไว้วางใจ  
•เครือข่ายทางสังคม  
•สภาพแวดล้อมขององค์กร  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
•ความหลากหลายของเทคโนโลย ี
•ง่ายต่อการเข้าถึง  

ผู้น าองค์กร 
•ความเป็นผู้น า 

แรงจูงใจ 
•แรงจูงใจภายใน  
•แรงจูงใจภายนอก  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้                        
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วิธีด าเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี กล่าวคือ ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยน าข้อมูล

มาสังเคราะห์เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและสร้างแบบสอบถามการ
วิจัยเชิงปริมาณต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การศึกษาวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  
(In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 10 คน โดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลากดังนี้   
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

ขนาดองค์กร จ านวนองค์กร ร้อยละ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เล็ก 274 49.19 4 
กลาง 128 22.98 2 
ใหญ ่ 155 27.83 2 
รวม 557 100.00 8 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก คิดสัดส่วนจากจ านวนประชากร
ทั้งหมดจ านวน 557 องค์กร โดย 1 องค์กรแทนจ านวนเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 คน ได้ตัวอย่างองค์กรละ 1 คน 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 8 คน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความผิดพลาด (error) ของข้อมูลจึงท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน 
 2)  การวิ จั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative research) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม (questionnaire) สร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัย
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ อ้างอิงจากแนวคิดวงจรการสร้างความรู้ การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Nonaka & Takeuchi, 1995) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Blau, 1964) 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการแบ่งปันความรู้ เป็นต้น ส่วนที่ 3 การแบ่งปันความรู้กล่าวถึง 
ความรู้ชัดแจ้งและความรู้ซ่อนเร้น (Davenport, 1999)  
 ประชากร  คือ เจ้ าของกิจการหรือผู้ บริหารใน อุตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิกส์ ใน
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการที่แน่นอน
สามารถติดต่อได้และจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จ านวนทั้งสิ้น 557 คน ณ เดือน 
มีนาคม 2558 (Electrical and Electronics Institute, 2017) การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ (Yamane, 1973 cited in Kromranchai, 2011) ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยสามารถเทียบที่ระดับประชากรเท่ากับ 500 คน จากประชากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีขนาด 557 คน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือได้เท่ากับ  
222 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% 
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 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.00 สอดคล้องกับ (Ritcharoon, 2001) 
กล่าวว่า ค่า IOC ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 และน าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มทดลองที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าโดยรวม (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.938 อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ค่าความเชื่อมั่นไม่ควร
ต่ ากว่า 0.80 (Silpcharu, 2014) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ  

ขอบเขตของการวิจัย ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของกิจการหรื อผู้บริหารใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์องค์กรละ 1 คน 

การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายการสัมภาษณ์ 
และการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังประชากรจ านวน 557 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับมา 223 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าโดยรวม 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.943 คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 40.03 อยู่ในเกณฑ์ที่มีอัตรา
การตอบกลับที่ยอมรับได้ อ้างอิงจากงานวิจัยของ (Niyom, 2012) ส่งแบบสอบถามไปจ านวน 868 
องค์การได้รับแบบสอบถามกลับจ านวน 165 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 19.00  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงค่าข้อมูลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาและต าแหน่งปัจจุบัน เป็นต้น 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple 
Regression)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล และการหา

ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ท่ีคล้ายกันไว้ภายใต้ประเด็นเดียวกัน (Photisita, 2009) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์และด าเนินการก าหนดรหัสข้อมูล 2) วิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) 3) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด  
 
ผลการวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและจาก
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า 1) พนักงานขาดทัศนะคติในการ
มองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน 2) ในภาพรวมการยอมรับความคิดริเริ่ม
ของพนักงานยังมีน้อย เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง
จากบริษัทแม่จากต่างประเทศโดยตรง 3) องค์กรขาดหน่วยงานที่ดูแลด้านการบริการจัดการความรู้ที่
ชัดเจน 4) ปัญหาด้านเวลาในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  5) การกระตุ้นความ
สนใจโดยแรงจูงใจขององค์กรยังไม่จูงใจพนักงาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ดังนี้  
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรกล่าวถึง พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้เช่น ความไว้วางใจ 

การสร้างเครือข่ายทางสังคมและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการแบ่งปันความรู้ช่วยให้พนักงาน
ด าเนินงานได้สะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ าอีก ดังค าพูดที่ว่า 

“วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และการแบ่งปันความรู้ก่อให้เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น” (Anonymous, 2018)  

1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึง ความหลากหลายและสะดวกต่อการ เข้าใช้
งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรได้จัดสรรเทคโนโลยีให้เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือการแบ่งปัน
ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุม ดังค าพูดที่ว่า  

“องค์กรควรมีฐานข้อมูลให้พนักงานเข้าถึงส าหรับการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ควร
มีความหลากหลายและสะดวกต่อการเข้าใช้งานเพราะพนักงานต้องท างานแข่งขันกับเวลา” 
(Anonymous, 2018) 

1.3 ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร กล่าวถึง การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นระบบจาก
ผู้น าองค์กร การรักษาองค์ความรู้ให้อยู่กับองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับวางกลยุทธการแบ่งปัน
ความรู้และการจัดการความรู้ ดังค าพูดที่ว่า  

“ผู้น าองค์กรต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความกล้าต่อการแบ่งปัน
ความรู้ ผู้น าจึงเป็นต้นแบบส าคัญของการแบ่งปันความรู้” (Anonymous, 2018) 

1.4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ กล่าวถึง การกระตุ้นความสนใจของพนักงานต่อการแบ่งปันความรู้ 
โดยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ดังค าพูดที่ว่า 

“แรงจูงใจรูปแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ได้ดี เพราะรางวัลใน
รูปแบบต่าง ๆ ท้าทายความสนใจของพนักงาน” (Anonymous, 2018) 

2. ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้ กล่าวถึง การแบ่งปันความรู้ในรูปแบบความรู้ชัดแจ้งและ
ความรู้ซ่อนเร้น เช่น การประชุม การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน การส่งอีเมลการ
จัดท าคู่มือเอกสารปฏิบัติงาน การอบรมสัมมนา เป็นต้น 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอันได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคของการ
แบ่งปันความรู้และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้มาวิเคราะห์ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
เพ่ือพัฒนาเป็นแบบสอบถามการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางสถิติที่
สามารถวัดได้ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 70.40 มีอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.80 มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 
59.20 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.10 และมีระดับต าแหน่งปัจจุบัน 
คือ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่าร้อยละ 59.60 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่า  
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ (X1) เครือข่ายทางสังคม (X2) และสภาพแวดล้อมองค์กร (X3) ต่างสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ และตัวแปรอิสระทั้งหมดสามรถอธิบายตัวแปรตามได้ 
คิดเป็นร้อยละ 30.20 (R Square=0.302) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้มากที่สุดได้แก่ ด้านความไว้วางใจ (β 
=0.274 Sig. =0.000) ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร (β =0.236 Sig. =0.001) และ ด้านเครือข่ายทาง
สังคม (β =0.170 Sig. =0.011) ดังนั้น ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปัน
ความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 
  สมการพยากรณ์มาตรฐาน Z = (0.274)X1 + (0.170)X2 + (0.236)X3 
 

โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ ได้ดังนี้ 
  Y = 1.357 + (0.290)X1 + (0.170)X2 + (0.212)X3 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ ในอุตสาห กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการแบ่งปันความรู้ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านความหลากหลายทางเทคโนโลยี (X1)และการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (X2) ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 18.50 (R 
Square=0.185) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่เสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้มากที่สุดได้แก่ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (β =0.251 Sig. 
=0.002) ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.221 Sig. =0.007) ดังนั้น ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 
  สมการพยากรณ์มาตรฐาน Z = (0.221)X1 + (0.251)X2  
 

โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ ได้ดังนี้ 

 
Y = 2.598 + (0.180)X1 + (0.192)X2 

 
3. ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และตัว

แปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 26.00 (R Square=0.259) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (β =0.509 Sig. =0.000) ดังนั้น ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรมี
ความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ Z = (0.509)  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ดังนี้ 
 

Y = 2.376 + (0.404)X1 
 

4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปร
สังเกตได้ของปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แรงจูงใจ
ภายใน (X1) และแรงจูงใจภายนอก (X2) ต่างสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ 
ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามรถอธิบายตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 37.20 (R Square=0.372) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่เสริมสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้มาก
ที่สุดได้แก่ แรงจูงใจภายใน (β =0.484 Sig. =0.000) แรงจูงใจภายนอก (β =0.183 Sig. =0.006) 
ดังนั้น ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 
สมการพยากรณ์มาตรฐาน Z = (0.484)X1 + (0.183)X2 

 
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ

ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ ได้ดังนี้ 
 

Y = 1.639 + (0.459)X1 + (0.146)X2 
 
ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี 
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลการเชิงปริมาณ 
สอดคล้อง/แตกต่าง

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนการแบ่งปันความรู้  ได้แก่  
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายและความไว้วางใจ 
สอดคล้องกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

สอดคล้อง 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการแบ่งปันความรู้  ได้แก่ 
ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและง่ายในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

สอดคล้อง 

3. ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรที่สามารถเป็นต้นแบบและตระหนักถึงการแบ่งปัน
ความรู้อย่างเป็นระบบสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

สอดคล้อง 

4. แรงจูงใจสนับสนุนการแบ่งปันความรู้  ได้แก่ แรงจูงใจภายนอกและ
แรงจูงใจภายในสอดคล้องกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพสอดคล้องกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่หนึ่ ง เ พ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 1) พนักงานขาดทัศนะคติในการมองเห็นผลประโยชน์จากการ
แบ่งปันความรู้ 2) ในภาพรวมการยอมรับความคิดริเริ่มของพนักงานยังมีน้อย 3 ) องค์กรขาด
หน่วยงานที่ดูแลด้านการบริการจัดการความรู้ 4) ปัญหาด้านเวลาในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 5) การกระตุ้นความสนใจโดยแรงจูงใจขององค์กรยังไม่จูงใจพนักงานสอดคล้องกับ 
(Jarutirasarn, 2013) กล่าวว่า 1) ผู้บริหารขาดการสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่
มีภาวะผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและขาดวิสัยทัศน์ 2) บุคลากรขาดทัศนคติ ขาดความ
กระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างจริงจัง ไม่มีส่วนร่วม ไม่เข้าใจวิธีการจัดการองค์ความรู้ 
ขาดแรงจูงใจและการวางแผนด้านนโยบายการจัดการและการแบ่งปันความรู้ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ที่สอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ทั้ง 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปัน
ความรู้ได้แก่ ความไว้วางใจ เครือข่ายทางสังคม และสภาพแวดล้อมในการท างาน สอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า วัฒนธรรมองค์กรวางรากฐานให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สร้าง
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน องค์กรควรจัดหาเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่สามารถ
จัดสรรเวลาให้พนักงานได้มีกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ที่ไม่กระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ (Adamovic, Potgieter, & Mearns, 2012) กล่าวว่า องค์กรที่เปิดรับวัฒนธรรมและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันท าให้เกิดการแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
สนับสนุนการแบ่งปันความรู้ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น เพ่ือความสะดวก
ใจของพนักงานต่อการแบ่งปันความรู้แก่กัน การสร้างเครือข่ายทางสังคม และการสร้างสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงานที่เอ้ืออ านวยต่อการแบ่งปันความรู้ อีกทั้ง (Granovetter, 1983) กล่าวว่า การสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการ
แลกเปลี่ยนทางทรัพยากรและข้อมูลระหว่างกัน และสมาชิกในทีมงานมีความเต็มใจต่อการแบ่งปัน
ความรู้ต่อเมื่อรับรู้ถึงความไว้วางใจที่เกิดขึ้นระหว่างกัน (Charband & Navimipour, 2016) ดังนั้น
การแบ่งปันความรู้เกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานรู้สึกถึงความไว้วางใจ และความถี่ในการสื่อสารหรือการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมากขึ้นจะเพ่ิมความถี่ในการแบ่งปันความรู้ (Park & Lee, 2014) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อ
การแบ่งปันความรู้ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าถึงแหล่งความรู้ สอดคล้องกับ 
(Kim & Lee, 2006) กล่าวว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สารสนเทศถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
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หลากหลายสามารถเป็นสื่อกลางเพ่ือสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ให้แก่พนักงาน การจัดเก็บองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบท าให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวก สอดคล้องกับ (Souri, Nourozi, 
Rahmani, & Navimipour, 2019) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผ่านการแบ่งปันและการสื่อสาร ความง่ายต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่องค์กรน ามาใช้งาน รวมถึงการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ (Niyom, 2012) พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การก าหนดให้การพัฒนา
ความรู้ของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรท าให้พนักงานร่วมกันสร้างและแบ่งปันความรู้
ตามแนวทางที่ผู้บริหารได้วางไว้สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้บริหารระดับสูง ควร
เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งปันความรู้เป็น
กระบวนการที่ส าคัญ ส าหรับแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กันโดยตรงและยังเป็นการรักษาองค์ความรู้
ของพนักงานให้อยู่กับองค์กร ผู้บริหารทุกระดับควรสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
แบ่งปันความรู้อย่างเป็นธรรมไม่หวงความรู้กันเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก พนักงานที่มีพฤติกรรมแบ่งปัน
ความรู้ย่อมได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับการผลสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นความสนใจของพนักงาน การให้รางวัลแก่
ทีมงานที่สามารถแบ่งปันความรู้ได้ดี รวมถึงการชื่นชมยกย่องท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กร สอดคล้องกับ (Alawi, Ismail, Marzooqi, & Mohammed, 2007) กล่าวว่า 
การให้รางวัลเพ่ือการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น มอบประกาศ
เกียรติให้แก่พนักงาน เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานเกิดการแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 
และสอดคล้องกับ (Niyom, 2012) พบว่า การมอบรางวัล เงินเพ่ิมพิเศษ การมอบประกาศเกียรติคุณ
จากผู้บริหารระดับสูงท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ดังนั้น ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านผู้น าองค์กร 
และปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้สอดคล้องกับ  (Akharan, 
Rahimi, & Mehralian, 2013) กล่าวว่า การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแรงจูงใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารต่อการตระหนักถึงความส าคัญของการแบ่งปันเป็น
สิ่งที่สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้ให้เกิดแก่องค์กร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1) เพ่ือสร้างทัศนะคติให้พนักงานเห็นความส าคัญของการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ตรงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน องค์กรควรจัดหากิจกรรมด้านการแบ่งปันความรู้ เช่น การจัดประกวด
วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในแบบของพนักงานแต่ละคนและมอบรางวัลเป็นรายเดือน  
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สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเดือน เป็นอีกทางหนึ่งในการแบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติงานโดยตรง
และเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน 

2) ในภาพรวมการยอมรับความคิดริเริ่มของพนักงานยังมีน้อย องค์กรควรเปิดช่องทางให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะคติโดยใช้การ
สื่อสารที่ไม่เป็นทางการกับพนักงาน เพ่ือเพ่ิมการปฏิสัมพันธ์และความไว้วางใจเกิดขึ้น  

3) องค์กรควรแต่งตั้งหน่วยหรือคณะกรรมการท างานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็น
ทางการเพ่ือด าเนินงานด้านการแบ่งปันความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
และเผยแพร่ให้พนักงานได้เข้าใจ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรอิสระต่อตัวแปร

ตาม เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนส าหรับการ
แบ่งปันความรู้ที่มีศักยภาพยิ่งข้ึน 

2) ควรแบ่งขนาดขององค์กรให้ครอบคลุมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เพ่ือ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะ
สามารถสังเคราะห์สาเหตุและปัจจัยความสัมพันธ์ของการแบ่งปันความรู้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 เป้าหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ โดยท า
การส ารวจด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของประเภทธุรกิจโทรคมนาคม 3 แห่ง จ านวน 290 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของกรอบแนวคิด พบว่า บทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ การเป็นที่พ่ึง
ของพนักงาน การเป็นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ และการเป็นผู้น า
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 
การก าหนดกลยุทธ์ การเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ การเป็นนักสร้างขีดความสามารถ การเป็นผู้น าการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การเป็นนักสร้างนวัตกรรมและบูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์ และการเป็น
ผู้สนับสนุนเทคโนโลยี และประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย ด้านมนุษย์สัมพันธ์  ด้านระบบเปิด ด้าน
เป้าหมายเชิงเหตุผล ด้านกระบวนการภายใน โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างระหว่าง
บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผล
องค์การ คือ บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 
 

Received:   May 6, 2020 
Revised:    August 26, 2020 
Accepted:  August 27, 2020 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

126 

ค าส าคัญ 
 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  สมรรถนะ  ประสิทธิผลองค์การ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to investigate causal relationship among Human 
Resource Profession Role (HRR), Human Resource Profession Competencies (HRC), and 
Organization Effectiveness (ORE). Sampling data were collected from 3 Telecommunication 
Business, including 290 HR practitioners. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structure 
Equation Modeling (SEM) are the chosen methods for statistical data analysis. 
  Findings reveal that: HRR’s elements are Strategic Partner, Administrative 
Expert, Employee Champion, Change Agent, Human Capital Developer and HR Leader; 
HRC’s elements are Strategic Positioner, Credible Activist, Capability Builder, Change 
Champion, HR innovator and Integrator and Technology Proponent, ORE’s elements 
are Human Relations, Open System, Rational Goal, and Internal Process.  As per the 
causal relationship between HRR, HRC and ORE, it is found that HRR’s elements and 
HRC’s elements have both direct effect to ORE. 
 
Keywords 
 Human Resource Profession Role, Competencies, Organization Effectiveness 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ของสังคมโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ มีการปรับตัวทั้ง
ในด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ และวิธีการบริหารจัดการ ฯลฯ ท าให้งานของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ไม่สามารถอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบเดิมได้
อีกต่อไป นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่หรือการมีแนวคิดใหม่ในการท างาน
ที่แตกต่างไปจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด รูปแบบและแนวปฏิบัติทางด้านการบริหาร
บุคลากรในองค์การให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารธุรกิจและองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง ที่
ผ่านมานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคล โดยรับหน้าที่จากหัวหน้างานในการจ้าง
และให้พนักงานออกจากงาน ตลอดจนจัดท าบัญชีเงินเดือนและผลประโยชน์ต่าง ๆ และเมื่อ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น การทดสอบและการสัมภาษณ์เกิดขึ้น ฝ่ายบุคคลเริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้ น
ในการคัดเลือก การฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพนักงาน ต่อมาเมื่อมีสหภาพ มีการบังคับใช้
กฎหมายการจ้างงาน ฝ่ายบุคคลต้องช่วยผู้บริหารระดับสูงในการจัดการกับสหภาพแรงงานในประเด็น
ด้านกฎหมายต่าง ๆ ซึ่ง Ulrich & Brockbank (2005) กล่าวว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทโดยมีส่วนร่วมกับสายงานหลักและธุรกิจขององค์การมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา  
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โดยมีบทบาทในการร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การ (Strategic Partner) รวมทั้งแสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะเป็นผู้น าหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Leader) ซึ่งต้องมีความ
เข้าใจและตอบสนองความต้องการของพนักงาน (Employee Advocate) ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ในสายงานท างานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไม่เพียงต้องมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ของตนเอง (Functional Expert) ยังต้องมีความรู้
และความเข้าใจในธุรกิจขององค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่จึงจะสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในเชิงยุทธศาสตร์ และ ท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business partner) ให้กับองค์การได้
และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital Developer) ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การและให้มีความพร้อมส าหรับอนาคตอีกด้วย (Ulrich & Brockbank, 2005) 
หรือกล่าวได้ว่า ทรัพยากรที่ เป็นทุนที่มีค่าและให้ผลตอบแทนกับองค์การในรูปแบบของขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หรือมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางการตลาด (Edvinsson & Malone, 1997)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทบาทและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งมองไปสู่สัมฤทธิ์ผลของ
องค์การในอนาคต เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งในเชิงปฏิบัติการและในเชิง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผล และช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีสมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับ
บทบาทของตนเอง เพ่ือที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และปรับตัวให้พร้อมกับ
การบริหารเชิงรุกมากข้ึน (Ulrich, Younger, Brockbank & Ulrich, 2013)  รวมทั้งต้องแสดงบทบาท
ที่สร้างหรือผลักดันให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ โดย
ผลการศึกษาจะได้องค์ความรู้ที่ส าคัญทางการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะ
บทบาทและสมรรถนะที่ส าคัญของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา  
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เหมาะกับองค์การ และสามารถแสดงบทบาทที่ส่งผลต่อ
การสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิผลองค์การ 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การมีรูปแบบอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ
ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยใช้เทคนิค 
เชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยเจาะจงเลือกศึกษาจากประชากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเภทธุรกิจโทรคมนาคม จาก 3 บริษัท จ านวน 405 คน   
และกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยที่ใช้รูปแบบสมการโครงสร้าง Comrey & Lee (cite in 
Sincharu, 2014) ได้ให้ข้อเสนอแนะและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยก าหนดขอบเขตของตัวอย่าง
ไว้ ได้แก่ ขนาดตัวอย่าง 100 ราย ความเหมาะสมของการวิเคราะห์แย่ (Poor)  ขนาดตัวอย่าง 200 
ความเหมาะสมของการวิเคราะห์พอใช้ (Fair) ขนาดตัวอย่าง  300 ราย ความเหมาะสมของการ
วิเคราะห์ดี (Good) ขนาดตัวอย่าง 500 รายความเหมาะสมของการวิเคราะห์ดีมาก (Very good)  
และขนาดตัวอย่าง 1,000 ราย ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ดีที่สุด (As excellent) นอกจากนี้ 
Hair et al. (2010 cite in Sincharu, 2014) ได้ให้ข้อเสนอว่า ควรใช้ขนาดตัวอย่างระหว่าง 5-20 
เท่าของจ านวนตัวแปรที่ใช้ในการวัดหรือตัวแปรเชิงส ารวจ (Observed Variables) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ 
ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวัดจ านวน 58 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 290 -1,160 
ราย ดังนั้น เนื่องจากประชากรมีขนาดเท่ากับ 405 คน การวิจัยครั้งนี้จะใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ  
290 เพ่ือความเหมาะสมกับขนาดประชากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของประเภทธุรกิจโทรคมนาคม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนชั้นภูมิ  (Stratified 
sampling) จากประชากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเภทธุรกิจ
โทรคมนาคม จ านวน 290 คน และส่งแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยที่ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 3 ส่วน คือ บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Ulrich (1997) และ 
Ulrich & Brockbank (2005) สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Ulrich 
(Ulrich, Younger, Brockbank & Ulrich, 2013) และการวัดประสิทธิผลองค์การตามตัวแบบการ
แข่งขันของค่านิยม (Competing Values Framework) ตามแนวคิดของ Quinn & Rohrbaugh 
(1983) ได้ตัวแปรที่ใช้ในการวัดจ านวน 58 ตัวแปร และจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่ามี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวม เท่ากับ 0.979 จากนั้นผู้วิจัยส่งแบบส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ตามสะดวกซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  
ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ  
เพ่ืออธิบาย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสถิติอนุมาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือทราบลักษณะแจกแจงของตัวแปรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) การวิ เคราะห์ค่ าองค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร (Path Analysis) โดยการ
วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 การก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของผลวิจัย มีดังนี้คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.50-5.00 เท่ากับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 เท่ากับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 
เท่ากับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 เท่ากับน้อย และค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 เท่ากับ
น้อยที่สุด (Sincharu, 2014) และได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ภายในองค์ประกอบด้วยกันเองและระหว่างองค์ประกอบ 
ดังนี้ คือ ระดับ 0.90-1.00 หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูงมาก ระดับ 0.701-
0.900 หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง  ระดับ 0.501 -0.700 หมายถึง 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง ระดับ 0.301-0.500 หมายถึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับต่ า ระดับ 0.001-0.300 หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ ามาก 
และระดับ 0.000 ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (Rangsungnoen, 2011) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับบทบาทของของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ 
ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ อยู่ในระดับมาก สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการแสดงบทบาทของนักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  
 

HRR: บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 𝐗 S.D. ความหมาย 
SPR: การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์  3.79 0.733 มาก 
AER: การเป็นผู้เช่ียวชาญในหน้าท่ี 3.78 0.708 มาก 
ECR: การเป็นท่ีพึ่งของพนักงาน 3.78 0.710 มาก 
CAR: การเป็นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 3.77 0.684 มาก 
HCD: การเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ 3.79 0.630 มาก 
HRL: การเป็นผู้น าหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.80 0.736 มาก 

รวม 3.79 0.554 มาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการใช้สมรรถนะของนักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  
 

HRC: สมรรถนะของนกับริหารทรัพยากรมนุษย์ 𝐗 S.D. ความหมาย 
SPC: การก าหนดกลยุทธ์ 3.77 0.725 มาก 
CAC: เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ 3.67 0.697 มาก 
CBC: เป็นนักสร้างขีดความสามารถ 3.73 0.684 มาก 
CCC: เป็นผู้น าการบริหารการเปลีย่นแปลง 3.64 0.702 มาก 
IIC: เป็นนักสร้างนวัตกรรมและบูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์ 3.80 0.672 มาก 
TPC: เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลย ี 3.83 0.642 มาก 

รวม 3.74 0.584 มาก 
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0.402** 

0.319** 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
องค์การ (ORE) 

 
ORE: ประสิทธิผลองค์การ 𝐗 S.D. ความหมาย 

HRM:  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3.77 0.667 มาก 
OHM:  ด้านระบบเปิด 3.74 0.725 มาก 
RGM:  ด้านเป้าหมายเชิงเหตผุล 3.75 0.687 มาก 
IPM:  ด้านกระบวนการภายใน  3.72 0.663 มาก 

รวม 3.74 0.612 มาก 
 
 จากตารางที่ 1-3 พบว่า บทบาทของของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์และประสิทธิผลองค์การทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิผลองค์การ แสดงดังภาพที่ 1 
และตารางท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 = 114.982, df = 95, P-value = 0.080,  
GFI = 0.954, AGFI = 0.934, CFI = 0.992, RMR = 0.018, RMSEA = 0.027 

 
ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  (HRR) สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRC) และ
ประสิทธิผลองค์การ (ORE) 

 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปร
สังเกต 

FL S.E. t-value R2 CR AVE 

HRR SPR 0.708   0.501 0.7617 0.5106 
AER 0.733 0.090 11.318** 0.537   
ECR 0.701 0.087 10.865** 0.492   
CAR 0.698 0.093 10.690** 0.488   
HCD 0.758 0.096 10.359** 0.574   
HRL 0.687 0.098 10.522** 0.472   

HRC SPC 0.790 0.086 12.733** 0.624 0.8165 0.5668 
CAC 0.830 0.083 13.497** 0.688   
CBC 0.805 0.075 13.259** 0.648   
CCC 0.726   0.528   
IIC 0.704 0.069 12.882** 0.496   

TPC 0.646 0.077 10.493** 0.418   
ORE HRM 0.735 0.062 14.617** 0.541 0.7860 

 
0.6034 

 OHM 0.799   0.638 
RGM 0.821 0.074 13.866** 0.674 
IPM 0.749 0.073 12.695** 0.561 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังปรับโมเดลแสดงไว้ในภาพที่ 1 และตารางที่ 4 พบว่า โมเดล

สมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  สมรรถนะ 
ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 114.982 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 95  
ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.080 ค่าไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ (2/ df ) มีค่าเท่ากับ 
1.210 ส่วนค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.954 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.934 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
0.992 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.018 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.027 ซึ่งค่าสถิติเหล่านี้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ชี้ให้เห็นว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เงื่อนไขการยอมรับ 
 เมื่อพิจารณาโมเดลการวัด (Measurement Model) ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของโมเดล
สมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) พบว่ามีรายละเอียดดังนี้  
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 โมเดลการวัดบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 7.285 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 
ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.295 ค่าไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ (2/ df) มีค่าเท่ากับ 
1.214 ส่วนค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.992 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.971 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.998 
มีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.012 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.027 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงบทบาท
ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างเท่ากับ 0.7772 มีค่ามากกว่า 
0.7 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบเท่ากับ 0.5253 มีค่ามากกว่า 
0.5 แสดงให้เห็นว่า ค่าผิดพลาดจากการวัดจะส่งผลต่อความแปรปรวนของตัวชี้วัดน้อยกว่าตัวแปร
แฝงที่ก าลังวัดอยู่ และมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรือค่าความน่าเชื่อถือได้ของตัวแปรสังเกตได้ (R2) 
อยู่ระหว่าง 0.428 – 0.700 โดยน้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.654 – 0.836 ซึ่งค่าสถิติเหล่านี้
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ชี้ให้เห็นว่าโมเดลการวัดบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขการยอมรับ 
 โมเดลการวัดสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 11.425 ค่าองศาอิสระ (df) 
เท่ากับ 7 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.121 ค่าไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ (2/ df ) มี
ค่าเท่ากับ 1.632 ส่วนค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.987 มีค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.960 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 
เท่ากับ 0.995 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.010 
และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.047 เมื่อพิจารณาตัว
แปรแฝงสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างเท่ากับ 
0.8246 มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบเท่ากับ 
0.5762 มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า ค่าผิดพลาดจากการวัดจะส่งผลต่อความแปรปรวนของ
ตัวชี้วัดน้อยกว่าตัวแปรแฝงที่ก าลังวัดอยู่ และมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรือค่าความน่าเชื่อถือได้ของ
ตัวแปรสังเกตได้ (R2) อยู่ระหว่าง 0.393 – 0.670 โดยน้ าหนักองค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.627 – 
0.819 ซึ่งค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ชี้ให้เห็นว่าโมเดลการวัดสมรรถนะของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขการยอมรับ 
 โมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 2.997 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 2 ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.223 ค่าไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ (2/ df ) มีค่าเท่ากับ 1.498 ส่วนค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.995 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
เท่ากับ 0.974 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.998 มีค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.007 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.042 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงประสิทธิผลองค์การ พบว่า 
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ค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างเท่ากับ 0.8033 มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัว
แปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบเท่ากับ 0.6216 มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า ค่าผิดพลาดจากการ
วัดจะส่งผลต่อความแปรปรวนของตัวชี้วัดน้อยกว่าตัวแปรแฝงที่ก าลังวัดอยู่ และมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์หรือค่าความน่าเชื่อถือได้ของตัวแปรสังเกตได้ (R2) อยู่ระหว่าง 0.526 – 0.716 โดยน้ าหนัก
องค์ประกอบมีค่าระหว่าง 0.725 – 0.846 ซึ่งค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ชี้ให้เห็นว่าโมเดล
การวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขการยอมรับ 
  
อภิปรายผล 

จากผลการพัฒนารูปแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Punnitamai 
(2013) ที่พบว่า สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแสดงบทบาทท่ีสร้างคุณค่า
ของนักทรัพยากรมนุษย์ไทย ให้แก่หน่วยงาน ผ่านแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
ตามล าดับความส าคัญ คือ การสนับสนุนระบบการท างานภายในองค์การ การบริหารข้อมูลและการ
สื่อสารขององค์การ การเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการส่งมอบ
คุณค่าผ่านการบริหารผลการปฏิบัติงานภายในองค์การให้มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง
นี้พบว่าบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ร่วมกันกับสมรรถนะของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ในขณะที่ Punnitamai (2013) พบว่า สมรรถนะของ
นักทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิทางอ้อมต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ 
โดยมีบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแปรคั่นกลาง  
 ทั้งนี้หากพิจารณาตัวแปรเฉพาะบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ พบว่าตัวแปรบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยบทบาทส าคัญ 
5 ด้าน คือ บทบาทการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ บทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ บทบาทการเป็น
ที่พ่ึงของพนักงาน บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง บทบาทการเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ และ
บทบาทการเป็นผู้น าหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ulrich and 
Brockbank (2005) ที่ศึกษาและอธิบายถึงบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพที่สร้าง
คุณค่าให้องค์การ ในขณะที่พบความสอดคล้องและความแตกต่างข องผลการศึกษาของ 
Chatmathasit (2014) ได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะพันธมิตรธุรกิจของผู้บริหารระดับต้นใน 5 ธุรกิจในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ได้ศึกษาบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
บทบาทการเป็นผู้สร้างความสามารถ บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติที่หน้าเชื่อถือ และบทบาทการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาบทบาททรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การนั้นไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Puwittayathorn (2016) ที่ได้ท าการศึกษา
บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลาง 
พบว่ามีบทบาทส าคัญเพียง 2 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาด
กลาง ได้แก่บทบาทด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร และบทบาทด้านการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ 
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ส่วน บทบาทด้านการเป็นที่พ่ึงของพนักงาน และบทบาทด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงาน และไม่สอดคล้องกับ Suchatprasoetkun (2010) ที่พบว่า
บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ ในขณะที่ Punnitamai (2010) พบว่านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทย
ยังแสดงบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
กิจวัตรประจ าวันมากที่สุด และแสดงบทบาทการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์ การน้อยที่สุด 
ส่วน Du Plessis, Paine and Botha (2012) ได้ศึกษาบทบาทของผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ในมิติ
ของความคาดหวัง ความท้าทาย และแนวโน้มการรักษาความยั่งยืนในองค์การ พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์มีสองบทบาทแรกมากที่สุด ได้แก่ บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นการ เปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) และการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) และรองลงมาจะมุ่งเน้นไปที่
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหาและธ ารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ (Recruitment & Retention) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Work-Life Balance) 
การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ Prikshat and Kumar (2014) ที่ศึกษาบทบาท
ความสามารถและทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของอินเดีย พบว่า 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนเชิงกล
ยุทธ์  รองลงมาคือผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาอธิบายเพ่ิมเติมว่าบทบาทอาจแตกต่างกันตามประเภทขององค์การ แม้ว่าผล
การศึกษาไม่มีการเชื่อมโยงอย่างมีนัยส าคัญระหว่างประเภทขององค์การและบทบาทนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อขนาดขององค์การใหญ่ขึ้นบทบาทส าคัญของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้ขยายไปสู่บทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการท างานและบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหาร นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ท างานในองค์การขนาดใหญ่จะ
ให้ความส าคัญเท่าเทียมกันระหว่าง บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์  และบทบาทผู้เชี่ยวชาญ
ในหน้าที่งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งสอดคล้องกับ Schuler (Schuler, 1994 cited in 
Conner and Ulrich, 1996) ที่กล่าวไว้ว่า การเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ด้านธุรกิจเข้าด้วยกัน ถือเป็นบทบาทใหม่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ คู่
แข่งขัน เทคโนโลยีและลูกค้า เพ่ือช่วยให้องค์การมีข้อได้เปรียบในด้านการแข่งขัน โดยการออกแบบ
การท างานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันและ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้ามากข้ึน 

กรณีพิจารณาตัวแปรเฉพาะสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การ พบว่าตัวแปรสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย สมรรถนะการก าหนด
กลยุทธ์ สมรรถนะการเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ สมรรถนะการเป็นนักสร้างขีดความสามารถ สมรรถนะการ
เป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะการเป็นนักสร้างนวัตกรรมและบูรณาการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะการเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ulrich, 
Younger, Brockbank & Ulrich (2013) ที่พบว่าสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 6 
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สมรรถนะ ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานขององค์การ และพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Anutragulchai, Siwarom 
and Ladawan (2016) ที่พบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของของสมรรถนะนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของส านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลฯ ได้แก่ (1) การบริหาร
จัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล และ สัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลฯ (2) ความ
น่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และการบริหารจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลฯ  
และ (3) การบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล สัมพันธภาพ และความรู้ในธุรกิจขององค์การ  
มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล ในขณะที่ Punnitamai (2010) พบว่าสมรรถนะที่นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไทยท าได้ดี คือการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การและสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสมรรถนะที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยมีน้อย
ที่สุด คือ ความรอบรู้เชิงธุรกิจ 
 ส่วน  Han, Chou, Chao, and Wright (2006) ได้ส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์ พบว่า สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านความเชี่ยวชาญ และด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูงของไต้หวัน 
ในขณะที่ Puwittayathorn (2018) ที่ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ 
พบว่า สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ คือ ความรู้และเข้าใจในธุรกิจ ความรู้
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทักษะการให้ค าปรึกษา  ทักษะการพัฒนาองค์กร  ทักษะในการ
สื่อสาร  คุณลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ชี้น า คุณลักษณะการจัดการความสัมพันธ์ และ คุณลักษณะ
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ และ Society for Human Resource Management (2012) ได้ศึกษา
และพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่าประกอบด้วย 9 สมรรถนะ คือ 
ความเชี่ยวชาญในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความสัมพันธ์  การให้ค าปรึกษา การน าพา
องค์กรไปในทางที่ถูกที่ควร การสื่อสาร ความมีประสิทธิภาพเชิงวัฒนธรรมและสังคมโลก ความ
ประพฤติท่ีค านึงถึงจริยธรรม  ความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และการประเมินสถานการณ์ท่ีส าคัญ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนัก

ทรัพยากรมนุษย์ทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย ส านักงานข้าราชการของภาครัฐ เป็นต้น ที่ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาท 
และสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับการแสดงบทบาทแต่ละด้าน 
ได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ การเป็นที่พ่ึงของพนักงาน การเป็นผู้
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กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้พัฒนาทุนมนุษย์ และการเป็นผู้น าหน่วยงานการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รวมทั้งยกระดับการใช้สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์ การ
เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ การเป็นนักสร้างขีดความสามารถ การเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเป็น
นักสร้างนวัตกรรมและบูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยี ให้สามารถ
สนองตอบต่อความคาดหวัง ความท้าทาย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือประเทศ ซึ่ง
องค์การที่จะต้องเผชิญและเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน  

 ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาสมรรถนะการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การและ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น นักทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรอบรู้
เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจภายนอกและสามารถแปลความหมายและเพ่ือน ามาสู่การตัดสินใจภายใน
บริษัท (Outside-In) ได้ รวมทั้งให้การศึกษาเพ่ือเข้าใจและรู้ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละองค์การเป็นอย่างดี และสามารถด าเนินการตามแนวทางขององค์การเพ่ือตอบสนองความ
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีทักษะความสามารถในการร่วมสร้างองค์การด้วยการ
ด าเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพธุรกิจและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาบทบาท
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่และมีทักษะความสามารถในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
ด้วยผลงานที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ  ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย และทักษะความสามารถให้การช่วยเหลือพนักงานหรือให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
โดยสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้น าทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่พัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างสมรรถนะให้กับองค์การและบุคลากร 
ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และก าหนดลักษณะเด่นอันเป็นสมรรถนะของ
องค์การ หรือแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding)  ทักษะความสามารถในการช่วยบริหารในการ
ก าหนดขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์การ เช่น การสร้างนวัตกรรม 
ความรวดเร็ว การมุ่งเน้นลูกค้า ฯลฯ  และน าไปออกแบบองค์การและกระบวนการท างานที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์การ 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะความสามารถที่ส าคัญมากในยุคการเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผัน 
(Disruptive) การพัฒนาบทบาทและสมรรถนะการเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
ส าคัญ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาและการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพ่ือให้มี
ทักษะความสามารถในการน าหรือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างความสามารถใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การ สามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนผ่านการ
วางแผนและก าหนดกิจกรรมการแทรกแซง ( Intervention) เพ่ือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้กับ
องค์การ โดยเฉพาะความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันเวลา  มีทักษะความสามารถสร้าง
นวัตกรรมและบูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือใช้แก้ปัญหาให้กับองค์การ และช่วยผลักดันให้
เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะความสามารถในการก าหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดเป้าหมายขององค์บริษัทและของหน่วยงานเป็นส าคัญ 
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รวมถึงการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร หรือสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือช่วยให้บุคลากรมีการติดต่อกันภายใน และการติดต่อกับลูกค้าภายนอก เพ่ือท าให้การท างาน
รวดเร็วมากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์และการคัดกรอง
สารสนเทศที่น ามาเป็นความรู้ของบริษัท และใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ในองค์การได้เป็น
อย่างดี 

นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์การควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การและหน่วยงานในฐานะการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และผู้
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การ เนื่องจากการแสดงบทบาทและการใช้สมรรถนะของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การในด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิผลองค์การด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ทั้งในด้านการท างานในที่การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้
พนักงานได้อภิปรายโต้แย้งกันได้การให้ความส าคัญกับพนักงาน และมองว่าพนักงานเป็นผู้ที่ท าให้
บริษัทประสบความส าเร็จตลอดจนพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือเน้นการท างานเป็นทีม 
รวมถึงส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ 
ในการท างานตลอดเวลา การหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การท างานแบบกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ และความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการจากภายนอก รวมถึงประสิทธิผลองค์การด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล ที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลงาน การได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การบรรลุเป้าหมายในการท างาน และการท างานให้ดีที่สุดเท่าที่
สามารถจะท าได้ และประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการภายใน ที่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการ
ท างานและระเบียบที่มีความชัดเจน สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ขององค์การเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันได ้

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงกล
ยุทธ์ องค์การควรเปิดโอกาสให้ นักทรัพยากรมนุษย์มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท มีส่วนร่วมในการปรับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท และมอบหมายความรับผิดชอบให้มี
บทบาทสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวมีบุคลากรที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การได้ 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
หน้าที่ องค์การควรให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีโอกาสในการออกแบบวิธีการปฏิบัติงานหรือ
ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรให้กับ
องค์การ เช่น การสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
ขีดความสามารถตรงกับที่องค์การและหน่วยงานต้องการ กระตุ้นให้มีการน าเครื่องมือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการปฏิบัติ  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ท าหน้าที่ก ากับติดตามให้ค าแนะน าให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจหลักการและแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยผลักดันการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากร
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มนุษย์ตามโครงสร้างขององค์การ  ช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามระบบงานด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ออกแบบไว้ข้างต้นให้สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทการเป็นที่ พ่ึงของ
พนักงาน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่สร้างความความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับตลอดจน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและผู้บริ หาร เพ่ือ
สร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์การ มีการจัดการข้อร้องเรียนจากบุคลากรทุกระดับ โดยการ
รับฟังปัญหาที่แท้จริงทั้งปัญหาด้านการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงบรรยากาศในการ
ท างานที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้บรรลุประสิทธิผลองค์การ  

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทการเป็นผู้กระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลง องค์การควรมอบหมายความรับผิดชอบให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท าการทบทวน
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์การ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันและจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท 
หรือมีส่วนร่วมในการท าให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และท า
หน้าที่เป็นผู้ออกแบบพฤติกรรมและวิธีการท างานรูปแบบใหม่เพ่ือท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และออกแบบกิจกรรมโครงการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เพ่ิมความสามารถของพนักงาน เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทการเป็นผู้พัฒนาทุน
มนุษย์ องค์การควรมอบหมายความรับผิดชอบให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก าหนดแนวทางและ
แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการวางแผน
และการพัฒนารายบุคคล ตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การ โดยเฉพาะการบริหารและ
วางแผนพัฒนาส าหรับบุคคลผู้มีความสามารถสูง (Talent) และก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการ
วางแผนก าลังคนทดแทน (Succession Plan) เพ่ือให้องค์การมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency) ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีจ านวนบุคลากรเพียงพอ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์การก าหนด 

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทการเป็นผู้น าหน่วยงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การต้องเปิดโอกาสให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้น าเครื่องมือด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
กับผู้บริหารและบุคลากร ในการค้นหาและพัฒนาผู้มีความสามารถสูงที่สามารถปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์การก าหนด และมีการประเมินผลหรือก ากับติดตามให้มีบทบาทการท างาน
ตามระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นไปตามหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

ส าหรับองค์การด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นองค์การที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบผลิก
ผัน องค์การควรก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาองค์การควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การ ที่บูรณาการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานให้ เข้ากับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของสื่อต่าง ๆ มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานหลักในการพัฒนานัก
ทรัพยากรมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาจใช้รูปแบบ  70:20:10 คือ การพัฒนาโดยการเรียนรู้



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

139 

ผ่านประสบการของตนเองการฝึกปฏิบัติงานหรือเรียนรู้จากงานร้อยละ 70 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ผู้อ่ืน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน พ่ีเลี้ยง ผู้ฝึกสอน ร้อยละ 20 และเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ องค์ความรู้ใหม่จากสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 10 ซึ่งควรออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและความสามารถที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้พร้อมกับการ
บริหารเชิงรุกมากขึ้น เน้นการเรียนรู้ที่กระตุ้นการคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ที่มีสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลลัพธ์
การท างานของทรัพยากรมนุษย์กับผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโทรคมนาคม 
 ในท้ายที่สุดส าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ควรให้ความส าคัญกับพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในฐานะ
เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างนวัตกรรมและบูรณา
การด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ตลอดจนสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้การบริหาร
และตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท าความเข้าใจกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงส ารวจ เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทและสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ สามารถ
ขยายผลการศึกษาไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทและ
สมรรถนะของมนุษย์เพ่ือการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การต่อไป 
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ก าหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ 3 ตัวแปร ได้แก่ บทบาทของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ สมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิผลองค์การ ทั้งนี้ยังมีตัวแปรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามบริบทขององค์การที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดของ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ  เป็นต้น ซึ่งสามารถน าตัวแปรดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวแปรก ากับเพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างตามบริบทขององค์การ และน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมต่อไป 
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khunkha ̄ da ̄n ka ̄nbo ̜̄riha ̄n sapphaya ̄ko ̜̄n manut kæ ̄ ʻongka ̄n [An Investigation of 
the causal relationship between HR competencies and roles on delivering 
values to an organization: A case of Thai HR practitioners]. NIDA 
Development Journal, 53(3), 105-123. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

141 

Puwittayathorn, T. (2016). botba ̄t nak sapphayāko ̜̄n manut thī song phon to ̜̄ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู 
ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม
คณะ และประเภทของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 และอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน จ านวน 143 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย  
PNI แบบปรับปรุง และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 อันดับแรก ได้แก่ การปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน (PNImodified=0.22) การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  
(PNImodified=0.19)  และการเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน (PNImodified=0.19)  2) นิสิตที่
ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาภาวะผู้น าครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตต่างคณะมีความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้าน “การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้” 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study needs for improvement of 
teacher leadership for the bachelor of educations students at Srinakharinwirot 
University, and 2) compare needs for improvement of teacher leadership categorized 
by faculties and types of schools, sample group comprised of 143 fifth-year students 
from the 5-year bachelor of education course. A set of questionnaire on essential 
requirements for improvement of teacher leadership was used as an instrument for 
data collection. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, 
PNImodified, and one-way ANOVA. 
 The research results found that: 1) the first three needs for improvement of 
teacher leadership for the bachelor of educations students at Srinakharinwirot 
University were “facilitating improvements in instruction and student learning” 
(PNImodified=0.22, “accessing and using research to improve practice and student learning” 
( PNImodified=0.19) , “improving outreach and collaboration with families and community” 
( PNImodified=0.19) ; 2) teaching trainees in different types of schools had insignificantly 
different needs at the 0.05 level of statistical significance, and students from different 
faculties had significantly different needs “accessing and using research to improve 
practice and student learning” at the 0.05 level of statistical significance 
 
Keywords 
 Needs Assessment, Teacher Leadership 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะผู้น าครูอยู่บนแนวคิดของการกระจายอ านาจในสถานศึกษา โดยเปลี่ยนจากการใช้
อ านาจตามล าดับขั้นการบังคับบัญชามาเป็นการใช้อ านาจร่วมกัน รูปแบบของภาวะผู้น าครูจะเป็นการ
กระจายพลังและกระจายอ านาจภายในกลุ่มของบุคลากรทางการสอน (Harris and Muijs, 2003) 
 ภาวะผู้น าครูมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าโดยทั่วไป ภาวะผู้น าครูไม่ใช่การใช้ อ านาจสั่ง
การหรือการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม แต่รูปแบบของภาวะผู้น าครูเป็นกระบวนการที่ครูมีอิทธิพลต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครูด้วยกันเอง นักเรียน รวมถึงชุมชน ในการบริการ
จัดการโรงเรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้ศิลปะใน
การจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ และบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้น าทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียนด้วย งานวิจัยของ Phuttanatein & Buasuwan (2009) พบว่าความสามารถทางภาวะผู้น า
ครูส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของครู  และส่งผลทางบวกต่อบรรยากาศสถานศึกษา และ  
Leelahakorn, Ekpetch & Charurnsuk (2015) พบว่าภาวะผู้น าครูกับคุณภาพการศึกษาของ
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นักเรียนในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู งมาก สอดคล้องกับ  Chaidam & 
Kammantakhun (2016) ซึ่งพบว่าภาวะผู้น าครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนในระดับสูง 
 ชมรมเพ่ือการส ารวจภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership Exploratory Consortium, 
2008) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทภาวะผู้น าของครูที่เอ้ือต่อการเรียนและความส าเร็จของโรงเรียน ผลจาก
การศึกษาพบว่าภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย 7 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรม
ความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การเข้าถึงและการใช้
วิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4) การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) การใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน 6) การเข้าถึงและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
และ 7) การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 
 ภาวะผู้น าครูเป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดในครูทุกคน โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิต
ครู การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความต้องการจ าเป็นของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่ยังอยู่ในกระบวนการ
ผลิตครู ว่าควรพัฒนาภาวะผู้น าครูในด้านใด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนานิสิตครูให้เป็นครูที่มี
คุณภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายการใดบ้างที่มี
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 
ปี คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะพลศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในโรงเรียน จ านวน 530 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Kanchanawasi, Pityanan & 
Sisukho (2516) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ±15 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
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เท่ากับ 142 คน และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จ านวน 143 คน เป็นไปตามเงื่อนไขในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ คณะที่นิสิตสังกัด และประเภทโรงเรียนที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตอนที่  2 ความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าครู จ านวน 35 ข้อ โดยเป็น
แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (dual response) ก าหนดเกณฑ์สภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็น
จริงเกี่ยวกับข้อความนั้นใน 5 ระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริง
เกี่ยวกับข้อความในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 81-100) 4 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็น
และสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 61-80) 3 หมายถึง มีระดับสภาพที่
ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 41 -60) 2 
หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความในระดับน้อย (คิดเป็น  
ร้อยละ 21-40) และ 1 หมายถึง มีระดับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อความ 
ในระดับน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 0-20)  
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและวิจัย
การศึกษา จ านวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม (IOC = 1.00) ความเชื่อมั่นทั้งฉบับค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ได้เท่ากับ 0.95 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถามให้ประชากรนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ชั้นปีที่ 5 จ านวน 530 คน ในกิจกรรมการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในเดือนกันยายน 2560 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 163 ฉบับ โดยตรวจสอบแล้วพบว่า
ข้อมูลสมบูรณ์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 143 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.98 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น PNImodified เพ่ือวิเคราะห์ระดับความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น าครู และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
เรียนในคณะต่างกัน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าด้านที่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาอันดับแรก ได้แก่ การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNImodified=0.22)  รองลงมา ได้แก่ การใช้
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กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้  (PNImodified=0.19)  และการเข้าถึงและการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน (PNImodified=0.19)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู 
 

ภาวะผู้น าคร ู PNImodified ล าดับ 
1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 0.15 -  
2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 0.19 2 
3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 0.17 - 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 0.22 1 
5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน 0.17 - 
6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน 0.19 2 
7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ 0.17 - 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบสภาพที่ควรจะเป็น และสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้น าครู 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 4.60 0.58 มากที่สุด 3.98 0.48 มาก 0.15 

1.1 นิสิตสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ 
และจัดการกับความขัดแย้ง 

4.59 0.64 มากที่สุด 3.98 0.78 มาก 0.15 

1.2 นิสิตมีทักษะในการฟัง 4.60 0.64 มากที่สุด 4.05 0.71 มาก 0.14 
1.3 นิสิตมีทักษะในการน าเสนอความคิดและการ

อภิปราย 
4.54 0.71 มากที่สุด 3.77 0.72 มาก 0.20 

1.4 นิสิตทราบว่าตนเองและเพื่อนต้องท าอย่างไร 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

4.59 0.68 มากที่สุด 3.94 0.67 มาก 0.17 

1.5 นิสิตสามารถสรา้งความไว้วางใจให้กับเพื่อน 4.59 0.65 มากที่สุด 4.12 0.68 มาก 0.12 
1.6 นิสิตมีทักษะในการอ านวยความสะดวกในการ

ท างานกลุ่ม 
4.58 0.65 มากที่สุด 4.04 0.66 มาก 0.14 

1.7 นิสิตมุ่งมั่นจะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 4.58 0.72 มากที่สุด 3.98 0.66 มาก 0.15 
1.8 นิสิตเข้าใจความแตกตา่งทางภาษาและ

วัฒนธรรมของเพื่อน 
4.61 0.66 มากที่สุด 4.03 0.71 มาก 0.14 

2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 4.58 0.58 มากที่สุด 3.87 0.57 มาก 0.19 
2.1 นิสิตสามารถช่วยแนะน าวิธีการปรบัปรุงการ

เรียนรู้ของนักเรียน 
4.62 0.66 มากที่สุด 4.01 0.68 มาก 0.15 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
2.2 นิสิตสามารถวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
4.64 0.62 มากที่สุด 3.89 0.72 มาก 0.19 

2.3 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4.61 0.64 มากที่สุด 3.93 0.71 มาก 0.17 

2.4 นิสิตสามารถช่วยเพื่อนในการวิจัยประเด็นที่
ส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา 

4.56 0.66 มากที่สุด 3.74 0.83 มาก 0.22 

2.5 นิสิตสามารถแนะน าเพื่อนในการสงัเคราะห์
ข้อมูลจากห้องเรยีน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การสอน 

4.48 0.74 มาก 3.74 0.74 มาก 0.20 

3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 4.60 0.57 มากที่สุด 3.94 0.54 มาก 0.17 
3.1 นิสิตสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการวาง

แผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
4.60 0.66 มากที่สุด 4.00 0.71 มาก 0.15 

3.2 นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
การท างาน 

4.67 0.59 มากที่สุด 3.96 0.75 มาก 0.18 

3.3 นิสิตสามารถท างานร่วมกับเพื่อนหรือคร ู
พี่เลี้ยงในการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
คุณภาพของการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

4.62 0.66 มากที่สุด 4.08 0.71 มาก 0.13 

3.4 นิสิตช่วยให้เพื่อนท างานเป็นทีมได ้ 4.63 0.65 มากที่สุด 4.12 0.69 มาก 0.12 
3.5 นิสิตใช้ข้อมูลเกีย่วกับการศึกษาแนวใหม่ 

เศรษฐกิจ และแนวโน้มทางสังคม ในการวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเอง 

4.50 0.70 มาก 3.73 0.80 มาก 0.21 

3.6 นิสิตให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อน เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานกัเรียน 

4.57 0.67 มากที่สุด 3.79 0.74 มาก 0.20 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.45 0.69 มาก 3.66 0.64 มาก 0.22 

4.1 นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลในระดับช้ันเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

4.61 0.66 มากที่สุด 3.96 0.67 มาก 0.16 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
4.2 นิสิตสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลในระดับโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน 

4.43 0.77 มาก 3.56 0.88 มาก 0.25 

4.3 นิสิตสามารถร่วมวางแผนปรับปรุงหลักสตูร 
โดยใช้ข้อมูลในระดับช้ันเรยีนและระดับ
โรงเรียน 

4.30 0.88 มาก 3.46 0.95 ปาน
กลาง 

0.24 

4.4 นิสิตสามารถเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ให้แก่เพื่อน 

4.44 0.73 มาก 3.65 0.75 มาก 0.22 

5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน 4.51 0.59 มากที่สุด 3.86 0.58 มาก 0.17 
5.1 นิสิตสามารถแนะน าเพื่อนร่วมงานให้ใช้

เครื่องมือในการประเมินผลทีห่ลากหลาย 
4.43 0.69 มาก 3.68 0.78 มาก 0.20 

5.2 นิสิตสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการ
ออกแบบการประเมินผล การให้คะแนน และ
การน าข้อมูลทีไ่ด้ปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

4.50 0.65 มาก 3.81 0.79 มาก 0.18 

5.3 นิสิตสามารถสร้างบรรยากาศความไว้วางใจใน
การสนทนากับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

4.59 0.64 มากที่สุด 4.04 0.67 มาก 0.13 

5.4 นิสิตสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการใช้
ผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอน 

4.52 0.69 มากที่สุด 3.89 0.69 มาก 0.16 

6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและ
ชุมชน 

4.51 0.64 มากที่สุด 3.78 0.69 มาก 0.19 

6.1 นิสิตใช้ความรูด้้านความแตกต่างของภูมิหลัง 
วัฒนธรรม และภาษาในแตล่ะชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/
ผู้ปกครองนักเรยีน 

4.48 0.69 มาก 3.77 0.85 มาก 0.19 

6.2 นิสิตมีวิธีการสื่อสารในการสรา้งความร่วมมือ
กับชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน 

4.52 0.70 มากที่สุด 3.70 0.82 มาก 0.22 

6.3 นิสิตเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของคน
ในชุมชน/ผู้ปกครองนักเรยีน 

4.48 0.75 มาก 3.76 0.79 มาก 0.19 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าครู สภาพที่ควรจะเป็น สภาพที่เป็นจริง 
PNImodified 

M S แปลผล M S แปลผล 
6.4 นิสิตสามารถท างานร่วมกับชุมชน/ผู้ปกครอง

นักเรียน ในการพัฒนานักเรียนได ้
4.55 0.67 มากที่สุด 3.84 0.81 มาก 0.18 

7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
วิชาชีพ 

4.57 0.61 มากที่สุด 3.90 0.65 มาก 0.17 

7.1 นิสิตแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนหรือครูพี่เลี้ยง 
เกี่ยวกับนโยบายที่ส่งผลกระทบตอ่การ
จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

4.60 0.65 มากที่สุด 3.98 0.75 มาก 0.16 

7.2 นิสิตร่วมมือกับเพื่อนหรือครูพี่เลี้ยง ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

4.62 0.65 มากที่สุด 4.07 0.71 มาก 0.13 

7.3 นิสิตสนบัสนุนให้เกดิการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ชุมชนใกล้โรงเรียน 

4.52 0.69 มากที่สุด 3.64 0.96 มาก 0.24 

7.4 นิสิตสนบัสนุนให้นักเรียนเรียนรูเ้กีย่วกับ
วิชาชีพ/อาชีพในอนาคต นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนปกติในช้ันเรยีน 

4.53 0.72 มากที่สุด 3.90 0.84 มาก 0.16 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิต

การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามคณะ และประเภทของโรงเรียน พบว่า นิสิตที่เรียน
ในคณะต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านวัฒนธรรมความร่วมมือ  
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การใช้การประเมินผลและข้อมูลโรงเรียน การเข้าถึงและร่วมมือกับผู้ปกครอง และการสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ รวม 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แต่พบว่านิสิตที่เรียนในคณะต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 จึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดังตารางที่ 4 โดยผลการเปรียบเทียบพบว่านิสิตคณะ
มนุษย์ศาสตร์มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านการใช้กระบวนการวิจัย  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้มากกว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะศิลปศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ส่วนการเปรียบเทียบตามโรงเรียนที่ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ าแนกเป็นโรงเรียนสาธิต โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน พบว่านิสิตที่ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนต่างประเภทกัน มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูทั้ง 
7 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย PNImodified จ าแนกตามคณะ และประเภท

โรงเรียน 

 

ภาวะผู้น าครู 
คณะ ประเภทโรงเรียน 

F p F p 
1. วัฒนธรรมความร่วมมือ 1.438 .215 .690 .503 
2. การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนรู ้ 3.267* .008 .685 .506 
3. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างมืออาชีพ 1.666 .147 .125 .883 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

1.285 .274 .514 .599 

5. การใช้การประเมินผลและข้อมลูโรงเรียน .284 .921 .453 .637 
6. การเข้าถึงและการร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน 1.253 .288 1.099 .336 
7. การสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีวิชาชีพ .351 .881 .504 .605 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 4 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย PNImodified ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงการ

เรียนรู้ ของนิสิตต่างคณะ 
 

คณะ ค่าเฉลี่ย มนุษยศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ .362 - .189* .268* .073 .048 
วิทยาศาสตร ์ .173  - .079 -.116 -.141 

ศิลปกรรมศาสตร ์ .094   - -.195 -.220 
ศึกษาศาสตร ์ .289    - -.025 
สังคมศาสตร ์ .314     - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครูของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ อันดับแรก ได้แก่ “การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน”  สูงกว่า
ภาวะผู้น าครูด้านอ่ืน ๆ  สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนจากการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งพบว่านิสิตประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อาทิ ปัญหาในการ
ควบคุมชั้นเรียน การจัดกิจกรรมที่หลากหลายส าหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง การสอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดการด้านเวลา การจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Siriwattanaatirakun  (2011) ที่พบว่าครูต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ
ที่ท าการสอน และต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) ในระดับมากที่สุด โดยมากกว่า
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ประเด็นอ่ืน ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Montreewong & Thawinkarn (2017) ซึ่งศึกษาพบว่าครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีภาวะผู้น าครูอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่พบว่ามีมากที่สุดคือ “การเป็น
แบบอย่างทางการสอน”  

ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบไม่พบความแตกต่างระหว่างนิสิตที่มีคณะและประเภทโรงเรียนที่
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างกัน แสดงว่าภาวะผู้น าครูด้านนี้เป็นความต้องการ
จ าเป็นของทุกฝ่าย และเมื่อพิจารณารายการย่อยพบว่าประเด็น “ความสามารถในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในระดับโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน” เป็นประเด็นที่มี
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนามากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมา ได้แก่ประเด็น “ความสามารถร่วม
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน” ซึ่งข้อค้นพบนี้แสดงให้
เห็นว่ายังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทั้งระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนในการปรับปรุงการ
สอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

2. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าครู ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของนิสิตต่างคณะ มีความแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องจากรายวิชาวิจัยทางการ
ศึกษา หมวดวิชาชีพครู แบ่งการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มโดยผู้สอนหลายคน และส่วนหนึ่ง
น่าจะเนื่องจากคณะร่วมผลิตแต่ละคณะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสาขาวิชาเอกด้วยจ านวน
และความเข้มข้นในการสอนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ คุณลักษณะย่อยของภาวะผู้น าด้านนี้ ประกอบด้วย 
ความสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน แล้วใช้ข้อมูลมาร่วมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่
เพ่ือนได้ อันเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นครู สอดคล้องกับโดยงานวิจัยของ Charoontham 
(2019) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีน้ าหนักความส าคัญส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ 
ได้แก่ “การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน” นอกจากนี้งานวิจัยของ 
Siriwattanaatirakun (2011) พบว่าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาครูที่ครูเสนอมากที่สุดคือควร
มีการอบรมให้ความรู้และแนะแนวทางในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูทุกระดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูให้กับนิสิต
การศึกษาบัณฑิตจากทุกคณะ ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้กับนิสิตระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยควรเสริมความสามารถของนิสิตในการใช้ข้อมูลทั้งระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียนเพ่ือปรับปรุงการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ควรเสริมความรู้ด้านการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ให้นิสิตการศึกษา
บัณฑิต และผู้รับผิดชอบรายวิชาวิจัยทางการศึกษาควรควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนที่หลากหลาย นอกจากนี้คณะร่วมผลิตบัณฑิต ควรพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนรายวิชา
หรือความเข้มข้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสาขาวิชาเอก เพ่ือให้นิสิต ตระหนักใน
ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยได้ และสามารถช่วยเหลือแนะน า
เพ่ือนในการท าวิจัยและใช้ข้อมูลจากการวิจัยในการปรับปรุงการสอนได้ 
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tha ̄n nai phāk tai to ̜̄n bon [Teacher leadership in secondary schools under 
the office of the basic education commission in upper southern region].  
Journal of Education Thaksin University.  15(1), 95-110. 

Montreewong, T. & Thawinkarn, D.  (2017). ka ̄n wikhro ̜ ʻongprako ̜̄p chœ ̄ng yư ̄nyan 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้าจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของกระบวนการหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของหลักสูตร  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนซึ่งมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันทุกรายการและการตรวจสอบเหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการหลักสูตรและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
ของหลักสูตร พบว่า คะแนนประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับร้อยละ 80.66/82.10 มากกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 ที่ก าหนด  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research was to develop on training curriculum for 
transportation supervisor in domestic logistics business and to evaluate the 
effectiveness of the domestic logistics training course. The participants in the research 
include 30 people who are chiefs of logistics department. The sample group has been 
selected by quota sampling method. The research instrument included exercises, 
curriculum evaluation, test, and training evaluation. Data analysis, percentage, means, 
standard deviation and training evaluation form to collect data to find efficiency of 
Process, E1 and the Efficiency of Product, E2.  
 The results stated that 1) the curriculum development of domestic logistics 
business training for chiefs in the topic of guides for preventing and managing road 
accidents was considered appropriate and compatible. Additionally, the curriculum 
was approved of its appropriateness in the highest level. 2) The results revealed that 
the score of the Efficiency of Process, E1 and the score of the Efficiency of Product, E2 
were at 80.66/82.10 higher than the set criteria at 80/80.  
 
Keywords 
 Training Course Development, Chief, Logistics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูงมาก กลุ่มธุรกิจต้องมีการบริหาร
จัดการในเรื่องของต้นทุนหรือการเพ่ิมมูลค่าในสินค้าหรือบริการเพ่ือเป็นการยกระดับให้สามารถ
แข่งขันหรือมีความได้เปรียบในตลาด โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  กล่าวได้ว่า 
โลจิสติกส์เป็นรายจ่ายหรือต้นทุนที่ส าคัญส าหรับธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการด้านโลจิสติกส์จะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุง
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น โลจิสติกส์นั้นจึงกลายเป็นกิจกรรมส าคัญในด้านการสนับสนุนการซื้อ
หรือขายเสมือนหนึ่งเป็นสินค้าและบริการ โลจิสติกส์ถือเป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเวลา สถานที่ ต้นทุน แม้กระทั้งตัวสินค้าด้วย โดยมีการน าสินค้าที่ลูกค้าต้องการเพ่ือบริโภค
หรือเพ่ือการผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ในสภาพสินค้าที่ต้องการ และในต้นทุนที่
ต้องการ จากการที่อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนพลังงานด้านการขนส่ งที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้กระบวนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นทุนในการด าเนินงาน         
ที่ส าคัญและเป็นสิ่งที่ก าหนดความอยู่รอดของหลายองค์การ (Maorapong, 2013) 
 ภาคขนส่งสินค้านั้นมีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท  
จึงท าให้การขนส่งสินค้ามีความส าคัญต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของไทย ทั้งในแง่ของการเป็น
กลไกในการสนับสนุนให้สินค้าไทยเดินทางไปสู่ทุกตลาดหรือสู่ผู้บริโภคในทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว
และประหยัดกว่าสินค้าของคู่แข่งขันจากทั่วโลก ขณะที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ประกอบการภาคขนส่ง
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ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอในการรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เอ้ืออ านวยให้ต่างชาติเข้ามา
แข่งขันในประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทยก็สามารถที่จะ
ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ แต่ในด้านอุปสรรคผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่มีการพัฒนา
ศักยภาพ ประกอบกับบุคลากรในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไทยยังขาดความพร้อมในการ
ด าเนินการบริการด้านขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการวิเคราะห์ อุปสรรคของประกอบการ 
โลจิสติกส์ไทยในเขตการค้าเสรี พบว่า ระดับความพร้อมยังอยู่ในสภาวการณ์ท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ส่วนใหญ่ขาดระบบมาตรฐานการด าเนินงาน เน้นลูกค้า
ประจ าเป็นหลักท าให้มีความเสี่ยงสูง ขาดการพัฒนาไปสู่การหาลูกค้ารายใหม่  ๆ นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะมีการลงทุนสูง รวมถึงขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขัน
กับบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ Office of the National Economic and Social 
Development Council (2016) ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มักใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนาการการท างานของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งเมื่อ
บุคคลากรมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สูงขึ้นท าให้ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นพร้อมรับการแข่งขันที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต (Phonphirun, 2015) 
 จากอุปสรรคของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในเขตการค้าเสรีที่ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนส่งสินค้า 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้า
งานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศเพ่ือเป็นการพัฒนารวมถึงการยกระดับความรู้ความสามารถของ
บุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นแนวทางในการยกระดับทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือไม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ 
2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน

ประเทศ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอน 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนการด า เนินงาน  
4 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน (Study and Analysis) โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้น
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพขนส่งสินค้า 
และโลจิสติกส์ เพ่ือให้ได้เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development) ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. เขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน ประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวิชาชีพขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  

3. จัดท าร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ของไทย ประกอบไปด้วย เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรม การประเมินผล 

4. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
กรอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ และประเมินความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

5. ปรับปรุงและจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน  
ตามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

6. ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า
ในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ด้วยการวิเคราะห์ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 0.5 และน าข้อเสนอแนะ
มาด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์ที่จะน าไปใช้
ฝึกอบรมในขั้นตอนถัดไป 

ขั้นตอนที่ 3 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ฝึกอบรมจริง  (Implementation) 
หลังจากได้หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว น ามาฝึกอบรม
หัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ณ บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จ ากัด ถนนพุทธมณฑลสาย  
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2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 3 วัน  
โดยมีพนักงานที่เข้ารับการอบรม 30 คน โดยมีด าเนินงานดังนี้ 

1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้า ที่ปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หัวหน้างานแผนกขนส่งสินค้า รวมทั้งสิ้น 30 คน 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) 
2. ทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pretest) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อในหลักสูตร

ฝึกอบรม 
3. ด าเนินการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกัน

และแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน และท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานที่
ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ 

4. ท าการทดสอบหลังฝึกอบรม (Posttest) ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อใน
หลักสูตรฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมประเมินผลการฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ  ลักษณะแบบสอบถามจะแบ่งระดับความคิดเห็น
เป็นคะแนน 5 ระดับ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้า 
ในประเทศ โดยน าผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมดังนี้  

1. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจ
ขนส่งสินค้าในประเทศ ด้วยสถิติพ้ืนฐานของข้อมูล โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม (Efficiency of Process: E1) จาก
คะแนนท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานและหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์การฝึกอบรม 
(Efficiency of Product: E2) จากคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรม  
โดยเทียบเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 (Brahmawong, 2013)  

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ
ด้วยสถิติพ้ืนฐานของข้อมูล โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ของไทยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรม การประเมินผล ผลการประเมิน
หลักสูตรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าเฉลี่ย 4.23 มีความเหมาะสมระดับมากและ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

159 

6 หัวข้อ ดังนี้ 1) ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2) การแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ ณ ที่จุดเกิดเหตุ 3) การรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4) การจัดโครงสร้างองค์กร
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 5) การออกแบบวางแผนแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
สินค้าทางถนน และ 6) การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดซ้ า  โดยมี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน  

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน
ประเทศ แสดงดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีถูกตอ้งครบถ้วนตามหลักวิชาการ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาฝึกอบรมเหมาะสมกบัเนื้อหา และกิจกรรมการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
4. คุณสมบตัิของผู้รับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับหลักสูตร 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. หัวข้อการฝึกอบรมมีความเมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.60 0.55 มากที่สุด 
6. เทคนิควิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ

เวลาการอบรม 
4.60 0.55 มากที่สุด 

7. มีการใช้สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.60 0.55 มากที่สุด 
8. มีรูปแบบการวัดผลและประเมนิผลที่หลากหลาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

9. มีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

4.40 0.89 มากที่สุด 

10. แผนการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเวลา
การอบรม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

11. รายละเอยีดรายวิชามีความเหมาะสมครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

4.60 0.55 มากที่สุด 

12. เนื้อหามีความถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
13. เนื้อหาในการฝึกอบรมความยากง่ายเหมาะสมและมีปริมาณ

เหมาะสม 
4.60 0.55 มากที่สุด 

14. การจัดเรยีงเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความสวยงามและ
ถูกต้อง 

4.60 0.55 มากที่สุด 

15. ภาพรวมของหลักสตูรฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานจริง
ได้ และมีความสอดคล้องตรงกับวิชาชีพการขนส่งสินค้า
และโลจสิติกส ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.59 0.58 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า
ทางถนน ซึ่งความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ทุกรายการ ยกเว้นการวัดผล
และประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ   
 

รายการ จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

(คน) 

ผลรวมคะแนน ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

คะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร 

คะแนนท าแบบฝึก
ทักษะการปฏิบัติ 
(E1) 

30 2,904 96.79 120 80.66 

คะแนนแบบทดสอบ
(E2) 

30 739 24.63 30 82.10 

 
จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่ง

สินค้าในประเทศพบว่าคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม (Efficiency of Process: E1) 
จากคะแนนท าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติตามใบงานเท่ากับร้อยละ 80.66 และค่าคะแนนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์การฝึกอบรม (Efficiency of Product: E2) จากคะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยทุกหัวข้อ
ในหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับร้อยละ 82.10 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพร้อยละ 80/80 ที่ก าหนดไว้แสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ เรื่องแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบผ่านการประชุมคณะท างานจากสถานประกอบการ 
ผู้ เชี่ยวชาญและคณะผู้ทรงวุฒิรับรองหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรสอดคล้องกับอาชีพที่แท้จริง  
โดยหลักสูตรประกอบด้วยแผนการฝึกอบรม ใบเนื้อหา ใบปฏิบัติงาน แบบประเมินภาคทฤษฎี  
และปฏิบัติ และสื่อการฝึกอบรม และการตรวจสอบเหมาะสมของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย สื่อการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงท าให้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมได้จริง สอดคล้องกับ Joungtrakul (2010) พบว่า ในการพัฒนาหลักสูตรได้วิเคราะห์ 
ประเมินและก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่แท้จริง จากนั้นน าข้อมูลมาออกแบบโครงการและ
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมมีส่วนประกอบที่
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ส าคัญตามล าดับ คือ ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ หัวข้อที่จะฝึกอบรม วัตถุประสงค์
แต่ละหัวข้อ วิธีการฝึกอบรม สื่อ เวลา และการวัดประเมินผล 

2.  การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าใน
ประเทศ พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่า  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
เนื่องมาจากหลักสูตรสอดคล้องตรงกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความเข้าใจและสารมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ งผลให้ค่าคะแนนประสิทธิภาพของ
หลักสู ตรฝึ กอบรมสู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด สอดคล้องกับ  Taloonchan,  Methapatara,  & 
Stirayakorn (2017) พบว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานในการพัฒนาชุดฝึกอบรม
สมรรถนะช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงรักษาตาม ความต้องการเฉพาะแห่งของสถานประกอบการ โดยผลการ
ประเมินการจัดการฝึกอบรมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หลักสูตรฝึกอบรมตรงกับ
ความต้องการของผู้เข้าอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่และมีความ
ต้องการในวิธีการแก้ปัญหาที่มีและได้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพส่งผลให้

สามารถเข้าประเมินเพ่ือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาโลจิสติกส์ได้ 
1.2 สมาคมวิชาชีพสามารถน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้อบรมให้กับสมาชิกในสมาคม

เพ่ือเป็นการยกระดับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการติดตามผลเพ่ือวัด
สมรรถนะและเจตคติในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหลังจากการฝึกอบรมควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training) 
เพ่ือให้บุคลากรในสถานประกอบการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย และไม่ต้องเสียเวลาการปฏิบัติงาน 
ประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา เป็นการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานเป็น
รายบุคคลได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณ 
ในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) ศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้  จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนจ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารที่มีเพศและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 
ตามล าดับ ส่วนผู้บริหารที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ไม่แตกต่างกัน 2) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01  
และ 3) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) study the comparison of innovative 
work behavior of different personal factors, 2) study the relationship between servant 
leadership, workplace spirituality and innovative work behavior, and 3) study the effect 
of between servant leadership, workplace spirituality and innovative work behavior. 
The sample of this research was 400 managers in private sector in Bangkok Metropolitan 
Region by convenience sampling.  
 The results of the research had showed the following:  1)  in difference 
personal factors, sex and work experience had significant level on innovative work 
behavior at . 05 and . 01 respectively but age and level of education were not 
statistically significant difference level on innovative work behavior.  2)  Servant 
leadership and workplace spirituality had significant positive relationships with 
innovative work behavior of managers in private sector at .01. And 3) servant leadership 
and workplace spirituality could significantly predict innovative work behavior of 
managers in private sector at the .01 level. 
 
Keywords 
 Servant Leadership, Workplace Spirituality, Innovative Work Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคิดค้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นปัจจัยที่ประสบความส าเร็จขององค์การ ณ 
ปัจจุบัน (Wattanasuphachok & Decharin, 2008) ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการ (Phuangprayong, 2018) และในการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการพัฒนานวัตกรรม 
องค์ประกอบส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะกลายมาเป็นตัวตัดสินความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
ในการพัฒนานวัตกรรมก็คือ “คน” นวัตกรรมเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลใน 3 ระดับ คือ ผู้น า
สูงสุดขององค์การที่สามารถส่งเสริมให้นวัตกรรมเกิดขึ้นจริงได้ พนักงานปฏิบัติการ ผู้คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้น เป็นผู้ที่
คอยสนับสนุน หนุนน า และน าความคิดใหม่ ๆ ไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จ าเป็น ให้ตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การ หน้าที่สนับสนุนนี้จึงมีความส าคัญอย่างมากและเป็นเงื่อนไขในความส าเร็จ  
ของการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นจึงเป็นทั้งผู้ให้
การสนับสนุนทางจิตใจ และผู้เชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานปฏิบัติการ เพ่ือคอยผลักดัน
ความคิดให้กลายเป็นความจริง (Youngsuksataporn, 2013) อันเป็นที่มาของการเกิดนวัตกรรม  
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 นวัตกรรมเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
ของตนเอง อยากมีส่วนร่วมในความคิดและการท างาน และอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย 
ซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จทางธรุกิจขององค์การ  
การแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม การกระท าสิ่งใหม่และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
ในการท างาน เรียกว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Work Behavior) 
(Kusumawalee, 2015) ซึ่งพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้เป็นการตรวจสอบโอกาสที่เป็นจริง
และการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการท างาน รวมถึงพฤติกรรม 
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการที่จะเพ่ิมผล  
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือองค์การ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างโอกาส การสร้างความคิด การสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง  และการน า
ความคิดไปด าเนินการ  (Jong & Hartog, 2010)  
 มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า ภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Rasheed & Lodhi, 2015; 
Williams, Brandon, Hayek, Haden, & Atinc, 2015) ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เป็นหนึ่งในภาวะผู้น าที่
มีจริยธรรม ผู้น าที่มีภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้  เป็นผู้น าที่มุ่ ง เน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริม  
การเจริญเติบโตให้แก่ผู้ตามมากกว่าที่จะสนใจเพียงแค่ตนเอง มีความเอาใจเขามาใส่ใจเรา ชักจูงและ
ยอมรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ตาม นอกจากนี้ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ยังส่งผลต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (Robbin & Judge, 2018) อีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อองค์การ คือ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์การเริ่มให้ความ
สนใจจิตวิญญาณมากขึ้น จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (Afsar &  Rehman, 2015; Afsar & Badir, 2017) จิตวิญญาณ
ในสถานที่ท างานเป็นการตระหนักว่า คนมีชีวิตจากภายใน ( Inner Life) และได้รับการหล่อเลี้ยงจาก
งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work)  เกิดขึ้น ในบริบทของการอยู่ ร่ วมกัน 
(Community) องค์การที่ตระหนักถึงจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน จะเป็นองค์การที่ตระหนักรู้ว่า
พนักงานต้องการแสวงหาความหมายและเป้าหมายในงาน และปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่น รู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและองค์การ (Robbin & Judge, 2017) นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว มีผล
การศึกษา พบว่า พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีระดับความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ  อายุ อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน (Jumpadee, 2011) อายุงานในสายงานและรายได้มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Meitar & Weisberg, 2006; Carmeli, Meitar & Weisberg, 
2006) ดังนั้นจากการตรวจสอบเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น าแบบผู้รับ
ใช้ และจิตวิญญาณในสถานที่ท างานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 การวิจัยครั้ งนี้ จึ งมุ่ งศึกษาภาวะผู้ น าแบบผู้ รับใช้  จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม  
การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาตัวพยากรณ์ร่วม
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ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือน าผลการวิจัยไปประกอบเป็นข้อเสนอแนะ และเป็น
แนวทางในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้บริหารให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่องค์การ
ต้องการ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
  1.1 ผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
  1.2 ผู้บริหารที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม ่
  1.3 ผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันหรือไม่ 
  1.4 ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งบริหารต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
 2. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนหรือไม่ 
 3. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณสถานที่ท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน  
 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน   
 3) เพ่ือศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน เช่น กลุ่มธุรกิจ
ประเภทธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน โทรคมนาคม เป็นต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรในการวิจัย  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง 
จ านวน 400 คน ค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของ Cochran (1977 cited in Ekakun, 

2007) คือ n = 
P(1-P)Z2

e2   โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อน 5%  

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากองค์การในภาคธุรกิจ
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เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวนมาก จึงใช้ความสมัครใจในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริหาร โดยผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ให้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามกลับคืนให้ผู้วิจัย ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์จ านวนประมาณ 1000 ชุด จากนั้นเมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งสิ้น 400 ชุด 
 ตัวแปรที่ศึกษา ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 
 2. ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) ตามแนวคิดของ Yulk (2010 cited in 
Chongvisal, 2016) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความเห็นแก่ประโยชน์
ของผู้อ่ืน 3) ความสุภาพถ่อมตน 4) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการเยียวยา 5) การเติบโตของ
บุคคล 6) ความถูกต้องและความยุติธรรม 7) การให้อ านาจหรือการเพิ่มพลังอ านาจ 
 3. จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (Workplace Spirituality) ตามแนวคิดของ Robbin & 
Judge (2007 cited in Chongvisal, 2018) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) จิตส านึกของ
เป้าหมายที่เข้มแข็ง 2) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคล 3) ความไว้วางใจและความเคารพนับ
ถือ 4) การด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม 5) การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน 
 4. พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Work Behavior) ตามแนวคิดของ 
Jong & Hartog (2010) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างโอกาส 2) การสร้างความคิด 
3) การสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง 4) การน าความคิดไปด าเนินการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหาร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบและเติมค าลงในช่องว่าง จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จ านวน 29 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน จ านวน 35 ข้อ มีลักษณะค าตอบเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะ
ค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ น้อยที่สุด (1 คะแนน) ถึง มากที่สุด (5 คะแนน) 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิรวมจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและประเด็น
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพ่ือท าให้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถวัดได้ตรงตาม
เนื้อหาที่ต้องการวัด ตรงตามวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาท าการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try-Out) 
 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) และการหาค่าอ านาจจ าแนก ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่พัฒนาและสร้างไปทดลองใช้กับผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.70 (Nunnally, 1978 cited in Kitreerautiwong & Tetjativaddhana, 2013) และ
การหาค่าอ านาจจ าแนก (Item-Total Correlation) ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.30 (Srisatidnarakul, 2012) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีค่าความเชื่อมั่นและค่า
อ านาจจ าแนก ดังนี้ แบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ แบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .747, .979, 
.768 ตามล าดับ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .339 - .757, .517 - .910, .436 - .856 ตามล าดับ 
ซึ่งแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหารายชื่อและติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของภาคธุรกิจ
เอกชน เช่น กลุ่มธุรกิจประเภทธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน โทรคมนาคม เป็นต้น ด้วยวิธีการโทร
ถามสอบถึงความสมัครใจในการรับแบบสอบถาม และท าการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ ซึ่ง
แบบสอบถามแต่ละชุดแนบหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีซองติดไปรษณียากรจ่าหน้าซอง
กลับถึงผู้วิจัย เพ่ือขอความร่วมมือในการส่งแบบสอบถามกลับคืนให้ผู้วิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 2) การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม 
(Independent Sample t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่
แบ่ ง เป็น 3 กลุ่ ม  3)  สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเทคนิค Stepwise เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัว
แปรตาม 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่ท าการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.00 ช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.30 และอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 136 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.00  
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร โดยการจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่มี     
 เพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล t p-value 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เพศ 2.337   .020* 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ระดับการศึกษา 1.495 .136 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนที่มี  
 อายุและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน 
 

ตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล F p-value 
พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

อายุ 2.619 .074 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

อายุในต าแหน่งผู้บรหิาร 4.855    .008** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่
แตกต่างกัน และผู้บริหารที่มีอายุในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาพรวม จ าแนกตามอายุงาน

ในต าแหน่งผู้บริหารด้วยความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แบบ Scheffé 
 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม X̅ 
อายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 

น้อยกว่า 4 ปี 4-6 ปี 6 ปีขึ้นไป 
น้อยกว่า 4 ปี 4.09 - - - 
4-6 ปี 4.15 .051 - - 
6 ปีขึ้นไป 4.26 .168* .117 - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างจากอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่าผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี ( X̅ = 4.26 
และ 4.09 ตามล าดับ) 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือหาตัวแปรพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้  
จิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนวิธี Stepwise 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน  

กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ .633** 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน .471** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่  4 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้และจิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .633 และ .471 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยตัวแปรภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ 

เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (IWB) โดยการใช้วิธีแบบ Stepwise 
 

ตัวพยากรณ์ B Std. Error Beta t p 
ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (LS) .674 .051 .528 13.188 .000** 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (WS) .210 .031 .267 6.673 .000** 
ค่าคงที่ (constant) = .454      
R = .677       R2 = .459    R2

adj = .456     Foverall= 168.281    p = .000  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (LS) จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (WS) 
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันท านายหรืออธิบายพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ถึงร้อยละ 45.60 เมื่อน าตัวแปรทั้ง 2 ตัวที่มีความสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนมาเขียนเป็นสมการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 1) สมการท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนในรูปคะแนนดิบ คือ 

IWB = 0.454 + 0.674 (LS) + 0.210 (WS) 
 2) สมการท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( IWB) ของผู้บริหารในภาคธุรกิจ
เอกชนในรูปคะแนนมาตรฐานได้สมการ คือ 

ZIWB = 0.528 (LS) + 0.267 (WS) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเพศชายและเพศหญิง 
อาจจะประสบกับเหตุการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันในบริบทขององค์การที่ต่างกัน ท าให้การมอง
หาโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ ๆ และวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินงานแตกต่างกัน ท าให้การมีพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับเพศของบุคคล สอดกับงานวิจัยของ 
Jumpadee (2011) พบว่า เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารต่างกันมีพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารที่มีอายุงานใน
ต าแหน่งผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างจากอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในต าแหน่งผู้บริหารมีผลต่อประสบการณ์ในการ
ท างาน ลักษณะของงาน บริบทขององค์การ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการท างาน
แตกต่างกัน อาจท าให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Meitar & Weisberg (2006) พบว่า อายุการท างานในสายงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Topcu, Gursoy, & Gurson (2015) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbin & Judge (2017) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ มีความเต็มใจการที่จะให้บริการและสนใจต่อความต้องการของผู้อื่น 
มีการกระตุ้นศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ อ่ืน มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถท าให้ผู้อ่ืนบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และงานวิจัยของ Afsar & Rehman (2015) ที่พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Afsar & Badir (2017) และ 
Kinjerski & Skrypnek (2006) ที่กล่าวว่า การรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานเป็นการบูรณาการ
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ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมขององค์การ ท าให้บุคคลรู้สึกว่าค่านิยมของตนเองกับองค์การ
ตรงกัน บุคคลจึงพยายามค้นหาความหมายในการท างาน เพ่ือบูรณาการจุดมุ่งหมายในชีวิตร่วมกับ
เป้าหมายขององค์การ มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีความ
มุ่งม่ันและกระตือรือร้นในการท างาน ดังนั้นการรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานจึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 3. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ 
Faraz, Mughal, Ahmed, Raza, & Iqbal (2019) พบว่าภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Dierendonck & Patterson (2010) ที่กล่าวว่า 
องค์การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ท าให้ผู้บริหารจึงมีความเต็มใจ
ในการให้บริการ เป็นผู้รับฟังที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและชัดเจน ผู้บริหารและพนักงานอาจเกิด
อารมณ์เชิงบวก มีความสนใจ และความรู้ความเข้าใจต่อกันในการปฏิบัติงานซึ่งน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยของ Afsar & Rehman 
(2015) พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Chongvisal (2018) และ Rego & Cunha (2008 cited in Afsar & 
Badir, 2017) ที่กล่าวว่าองค์การที่มีจิตวิญญาณในสถานที่ท างานจะเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การ
ที่ชัดเจน ท าให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มองเห็นคุณค่าในการท างาน รวมถึงองค์การอาจมี
รูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้บริหาร อีกทั้งการรับรู้จิตวิญญาณใน
สถานที่ท างานท าให้ผู้บริหารน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือพัฒนาความคิดที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจน าไปสู่การเกิดนวัตกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยเพศและอายุงานในต าแหน่งผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศและอายุ
งานในต าแหน่งผู้บริหารแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน องค์การอาจให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ทั้งเพศหญิงและเพศชายได้น าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน แต่เนื่องจากผู้บริหารเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมน้อยกว่าเพศชาย องค์การอาจส่งเสริมให้ผู้บริหารเพศหญิงเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ องค์การอาจมีแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับผู้บริหารที่มีอายุงานในต าแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปี เนื่องจากอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารน้อยกว่า 4 ปีมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้อยกว่าอายุงานในต าแหน่ง
ผู้บริหาร 6 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารน าเสนอความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิด
นั้นไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 2. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์และ
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การท ากลุ่มสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน 
และการสะท้อนกลับ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การอาจการน าแบบสอบถามภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้มา
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เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก การพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งผู้บังคับบัญชาและจ่าย
ค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารหรือพนักงานมีภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้เพิ่มมากข้ึน 
 3. จากผลการวิจัยจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมี
ความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การควรการจัดให้มี
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน เช่น การสนทนากลุ่ม 
การสะท้อนกลับ ใช้คลิปวิดีโอสั้น ๆ ในการเรียนรู้ เป็นต้น และการน าแบบสอบถามเรื่องของจิต
วิญญาณในสถานที่ท างานมาปรับใช้ในการประเมินการรับรู้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของผู้บริหาร
และพนักงานในองค์การ รวมถึงมาเป็นเกณฑ์ให้ผู้บริหารหรือพนักงานประเมินองค์การ 
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wičhai : khunnasombat ka ̄n wat chœ ̄ng c ̌hittawitthaya ̄  [Development and 
validation of research instruments : paychometric properties]. Bangkok: 
Chulalongkorn University Printing House. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

175 

Topcu, M. K., Gursoy, A., & Gurson, P. (2015). The Role of the Servant Leadership on 
the Relation between Ethical Climate Perception and Innovative Work. 
European Research Studies Journal. 0(1), 67-80. 

Wattanasuphachok, T., & Decharin P. (2008). nawattakam phư ̄a ka ̄n khæ ̄ngkhan thi ̄ 
yangyư ̄n [Sustainable innovation for competitiveness]. Bangkok: 
Chulalongkorn University Printing House.  

Williams, W. A., Brandon, R.-S., Hayek, M., Haden, S. P. & Atinc, G. (2015). Servant 
leadership and followership creativity: The influence of workplace spirituality 
and political skill. Leadership & Organization Development Journal. 38(2), 
178-193. 

Youngsuksataporn, P. (2013). bo ̜̄rika ̄n nawattakam [Service Innovation]. Bangkok: 
bangkokbiz Printing House.  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

  
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
เร่ือง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
THE EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING FOR DEVELOPING 

MATHEMATICAL THINKING ON STATISTICS TOPIC 
OF NINTH GRADE STUDENTS 

       
ศุภฤกษ์ บัวเสนาะ1 และธิตยิา บงกชเพชร2 

Supharerk Buasano1 and Thitiya Bongkotphet2 
 

1 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
2 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก 

1 Master of Education Program in Mathematics, Naresuan University, Phitsanulok Province 
2 Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok Province 

E-mail: krubenmath@gmail.com 
 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใบกิจกรรม แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า ช่วงก่อนเรียน นักเรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยการลอก
ข้อความจากปัญหาและใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่ผิด นักเรียนให้เหตุผลจากความคิดเห็นส่วนตัวและ
น าเสนอตัวแทนความคิดที่ผิด ช่วงระหว่างเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยการแยกปัญหา
ออกเป็นข้อความเป็นข้อ ๆ และสามารถเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาได้ สามารถอธิบายเหตุผล
เพ่ิมเติมที่ไม่เลือกวิธีการอ่ืนในการแก้ปัญหาและมีการน าเสนอตัวแทนความคิดที่ชัดเจนขึ้น ช่วงหลัง
เรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น สามารถระบุปัญหาเป็นข้อความตามความเข้าใจและ
เลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง สามารถอธิบายให้เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลและมีการ
น าเสนอตัวแทนความคิดโดยใช้ข้อความ กราฟ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนักเรียนมีพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop mathematical thinking in 
statistics topic for ninth grade students through problem–based learning. The 
participants consisted of 21 ninth grade students who studied in the second semester 
of the 2019 academic year. The research instruments were lesson plans, worksheets, 
a mathematical thinking test, and an interview. The data were analyzed using content 
analysis.  
 The results revealed that: before students studied with problem-based 
learning, they solved problems by copying the content from the problem and identify 
the wrong methods. They also used their personal thoughts and false representations 
during solving problems. During studying with problem-based learning, students solved 
problem by separating content in the problem into small parts and they could choose 
the appropriate problem solving method. They could explain the reason for not 
choosing the other methods and they had better mathematical thinking on 
representation. At the end of the study, students had better mathematical thinking on 
problem solving. They could identify the problem correctly and chose proper problem 
solving method. They had good mathematical thinking on reasoning competence and 
mathematical thinking on representation. Students could represent their thinking 
through words, graph, and mathematical symbols. 
 
Keywords 
 Problem–Based Learning, Mathematical Thinking, Statistics 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ PISA 2015 ต้องการให้
เกิดในผู้เรียน ซึ่งการประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 สามด้าน ได้แก่ การคิด
เชิงคณิตศาสตร์ การใช้ และการตีความเชิงคณิตศาสตร์ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย ( IPST, 
2018) ซึ่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์นั้นเป็นการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ มีอยู่หลากหลายในการท า
ความเข้าใจแนวคิดค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดสร้างข้อสรุปหรือสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวคิดและความสัมพันธ์ของแนวคิดและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแนวคิดนั้น (O’Daffer & Thorquist, 
1993) เมื่อพิจารณารายงานผลการประเมิน PISA 2015 ซึ่งข้อสอบของ PISA จะใช้บริบทโลกชีวิตจริง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดรู้จักให้เหตุผล ไม่ใช่เพียงแค่คิดค านวณหาค าตอบที่เป็นตัวเลขเท่านั้น พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเท่ากับ 415 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่มี
คะแนนเฉลี่ยถึง 490 คะแนน ท าให้มีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน 
(IPST, 2018) ในท านองเดียวกัน ผลการประเมิน PISA 2018 พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนไทยเท่ากับ 419 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยของ OECD เท่ากับ 489 คะแนน ซึ่ งค่าเฉลี่ย
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คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเพ่ิมขึ้น 4 คะแนน แต่ในการทดสอบทางสถิติถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผ่านมา (IPST, 2019) และเมื่อพิจารณาผลการสอบวัดความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีการน าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริงมาประยุกต์ใช้เป็น
ข้อสอบส าหรับทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
พบว่านักเรียนมีผลการสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 48.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 
คะแนน (Anonymous, 2018) ซึ่งถือว่าเป็นผลคะแนนที่ค่อนข้างต่ า จากผลการทดสอบดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนไทยยังไม่สามารถขยายความจากสิ่งที่เรียนรู้มาและประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ จึงท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า หรือ
อาจกล่าวได้ว่านักเรียนไทยยังไม่สามารถจัดรูปแบบของปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ และไม่สามารถการ
แก้ปัญหาหรือสร้างยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ให้อยู่ในรูปของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้   
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงคณิตศาสตร์นั้น ครูจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเชิงคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและความสามารถในการใช้ความคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ให้คิดค านวณเกี่ยวกับตัวเลข แต่เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิด
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Wonglekha, 2010) โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้ (Mustafa, Sari & Baharullah, 
2018) ซึ่งขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นยังสามารถสะท้อนการแสดงออกถึง
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ในทุกขั้นตอน (Mudrikah, 2016) และบทบาทที่ส าคัญของครูในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด เห็นคุณค่าและเกิดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
นั้น ครูจ าเป็นต้องออกแบบและกระตุ้นความสนใจนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดโครงสร้าง
ของการแก้ปัญหาหรือสร้างยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและฝึกฝนกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มอบความเป็นอิสระให้กับนักเรียนในการเป็นผู้ส ารวจและควบคุม
กระบวนการส ารวจด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าอยู่ห่าง ๆ ในขณะที่นักเรียนด าเนิน
กระบวนการเรียนรู้จนได้ค าตอบของปัญหานั้น ๆ ออกมา ( Illinois Mathematics and Science 
Academy, 2006) 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากเล็งเห็น
ความส าคัญของการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ต้องพัฒนาให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้คณิตศาสตร์ในปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์  
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

179 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 21 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 9 คน 
และนักเรียนหญิง จ านวน 12 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนคละระดับความสามารถ โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สถิติ พัฒนาขึ้นโดยใช้ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 
ด าเนินการศึกษา ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุป และขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีจ านวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 14 คาบ ผ่านการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน 
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสามารถน าไปใช้กับผู้ร่วมวิจัยได้ 
 2. ใบกิจกรรม สร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บข้อมูลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในแต่ละขั้นจะระบุว่าต้องการศึกษาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ประเด็น
ใด ซึ่งในบางขั้นตอนระบุสิ่งที่ต้องการศึกษามากกว่า 1 ประเด็น ออกแบบใบกิจกรรมให้นักเรียน
ท างานเป็นรายกลุ่มในระหว่างเรียน ประกอบด้วย 4 ใบกิจกรรม ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และความสอดคล้องของข้อค าถาม จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้
แนะน าเรื่องการใช้สถานการณ์และการตั้งข้อค าถาม จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการน าไปใช้กับผู้ร่วมวิจัย 
 3. แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จ านวน 2 ข้อ โดยในแต่
ละข้อจะมีข้อค าถามย่อยจ านวน 3 ข้อ ใช้วัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) การแก้ปัญหา 2) 
การให้เหตุผล และ 3) การน าเสนอตัวแทนความคิด โดยแต่ละข้อค าถามย่อยอาจครอบคลุมสิ่งที่
ต้องการศึกษามากกว่า 1 ประเด็น ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของ ข้อค าถาม จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้เพ่ิมข้อค าถามที่
แสดงถึงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการน าไปใช้กับผู้ร่วมวิจัย 
 4. แบบสัมภาษณ์แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ค าถามที่ใช้มีความสอดคล้องกับค าถามในแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ได้ใช้
หลังจากที่นักเรียนท าแบบวัดการเชิงคณิตศาสตร์แล้ว ซึ่งสัมภาษณ์นักเรียนเ พ่ิมเติมในประเด็นที่
นักเรียนตอบค าถามคลุมเครือหรือได้ค าตอบไม่ชัดเจน โดยผู้วิจัยน าแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
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เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาความเหมาะสม และน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อน
น าไปใช้กับผู้ร่วมวิจัย 
 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ 2 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 1 ท่าน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 1) ก่อนเรียน น าแบบวัดการคิด
เชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบนักเรียนรายบุคคล ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที จากนั้นสัมภาษณ์
นักเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ ท าการสัมภาษณ์นักเรียนในประเด็นที่ตอบค าถามคลุมเครือ
หรือได้ค าตอบไม่ชัดเจน 2) ระหว่างเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนเตรียมไว้ ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้งได้เก็บข้อมูลจากใบกิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งได้แบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยคละระดับความสามารถ จ านวน 5 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน จ านวน  
4 กลุ่ม และกลุ่ม 5 คน จ านวน 1 กลุ่ม ให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์จากกิจกรรม
การเรียนรู้และใบกิจกรรม และ 3) หลังเรียน ผู้วิจัยได้น าแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ทดสอบ
นักเรียนรายบุคคล โดยใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาท ี
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล      
เชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการวิ เคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบวัดการคิด            
เชิงคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนจากแบบวัดการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ท าการ
จ าแนกข้อความที่ปรากฎออกเป็น 3 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเสนอตัวแทนทาง
ความคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการนับจ านวนความถี่และค านวนหาค่าร้อยละ เพ่ืออ้างอิงไปยัง
พัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ในแต่ละด้าน และแบบสัมภาษณ์ น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
สนับสนุนข้อความที่ปรากฎในแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในส่วนของใบกิจกรรม
ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนจากใบกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างแบ่งออกเป็น 3 ระดับ การจ าแนก
ข้อความที่ปรากฎออกเป็น 3 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการเสนอตัวแทนทางความคิด 
ท าการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนว่าแสดงออกถึงพฤติกรรมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้
หรือไม่ พร้อมทั้งเขียนพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
แก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล และ 3) การน าเสนอตัวแทนความคิด ดังนี้ 
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ตารางที่  1  แสดงร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้านการแก้ปัญหาที่มี
การเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง 

 
ช่ว

งก
าร

วิเ
คร

าะ
หข์

้อม
ลู ระดับคะแนนการวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์  ด้านการแก้ไขปัญหา 

การวิเคราะห์ปัญหา (P1) 
การเลือกใช้กลยุทธ ์

ในการแก้บัญหา (P2) 

การสรุปค าตอบได้
ถูกต้องสอดคล้องกับ

ปัญหา (P3) 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ก่อนเรียน 0.00 23.81 76.19 7.14 23.81 69.05 4.76 0.00 96.24 

ระหว่างเรียน 35.00 55.00 10.00 50.00 40.00 10.00 75.00 5.00 20.00 
หลังเรียน 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 90.48 9.52 0.00 

  
 1. การแก้ปัญหา 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียน พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) นักเรียนร้อยละ 
76.19 ไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ปัญหาต้องการทราบและสิ่งที่ปัญหาก าหนดให้ได้ ส่วนนักเรียนร้อยละ 
69.05 ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้บัญหา (P2) โดยมีนักเรียนบางส่วน
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแทนการเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนร้อยละ 96.24 
แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการสรุปค าตอบไม่ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา (P3) สาเหตุมาจาก 
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้บัญหาผิด จึงส่งผลให้การสรุปค าตอบที่ได้ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา  
(ดังภาพท่ี 1) 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา จากแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
           ก่อนเรียนของนักเรียนคนที่ 12 
 ระหว่างเรียน นักเรียนร้อยละ 55.00 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) 
ถูกต้องเพียงบางส่วน โดยในขั้นก าหนดปัญหานักเรียนระบุสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบได้ และขั้นท า
ความเข้าใจกับปัญหานักเรียนระบุสิ่งที่ปัญหาก าหนดได้เพ่ิมเติมแต่ยังคงไม่ครบถ้วน โดยสามารถ
แยกแยะสิ่งที่ปัญหาก าหนดออกได้เป็นข้อ ๆ ไม่ใช้การเขียนลอกข้อความมาท้ังประโยค ส่วนพฤติกรรม
ด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้บัญหา (P2) นักเรียนร้อยละ 50.00 เลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
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ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม โดยในขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้านักเรียนสามารถระบุวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายและครบถ้วน โดยครูได้ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนได้แสดงออกตลอดการจัดการเรียนรู้ ส่วนในขั้นสังเคราะห์ความรู้นั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม และพฤติกรรมด้านการสรุปค าตอบได้ถูกต้อง
สอดคล้องกับปัญหา (P3) ในขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนร้อยละ 75.00 สามารถสรุป
ค าตอบได้สอดคล้องกับปัญหา เนื่องจากมีการเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้บัญหาที่
เหมาะสมในขั้นสังเคราะห์ความรู้ และยังสามารถแสดงค าตอบได้เหมาะสม จึงส่งผลให้การสรุป
ค าตอบนั้นสอดคล้องกับปัญหา (ดังภาพท่ี 2) 
 

     
 
ภาพที่ 2 แสดงพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา จากใบกิจกรรมที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ            

ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 4 
 
 หลังเรียน พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) นักเรียนทั้งหมดวิเคราะห์ปัญหาโดย
ระบุเป็นข้อความสั้น ๆ ตามความเข้าใจของตนเอง ส่วนพฤติกรรมด้านการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้
บัญหา (P2) นักเรียนทั้งหมดสามารถระบุและเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และพฤติกรรมด้านการสรุปค าตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหา (P3) นักเรียนร้อยละ 
90.48 สามารถสรุปค าตอบได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาได้ (ดังภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา จากแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
           หลังเรียนของนักเรียนคนที่ 20 
 
ตารางที่  2  แสดงร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้านการให้มีการ                 

เปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง 
 

ช่ว
งก

าร
วิเ

คร
าะ

หข์
้อม

ลู ระดับคะแนนการวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์  ด้านการให้เหตุผล 
การใช้ความรู้และข้อมลู 

ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ (R1) 

การอธิบายเหตุผลของ 
การเลือกใช้กลยุทธ์ใน 
การแก้ปัญหา (R2) 

การอธิบาย 
ความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ (R3) 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ก่อนเรียน 0.00 4.76 95.24 0.00 0.00 100.00 2.38 0.00 97.62 

ระหว่างเรียน 75.00 25.00 0.00 60.00 15.00 25.00 55.00 0.00 45.00 
หลังเรียน 97.62 0.00 2.38 90.48 0.00 9.52 90.48 0.00 9.52 

 
 2. การให้เหตุผล 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนเรียน นักเรียนร้อยละ 95.24 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้
ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ที่ผิด ส่วนพฤติกรรมด้านการอธิบายเหตุผลของ
การเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (R2) นักเรียนทั้งหมดเขียนอธิบายเหตุผลส่วนตัวของตนเองโดยไม่
ค านึงถึงความเหมาะสมของค าถาม ท าให้ค าตอบที่ได้ไม่ตรงประเด็นกับสิ่งที่ต้องการทราบ และ
นักเรียนร้อยละ 97.62 มีพฤติกรรมด้านการอธิบายความสมเหตุสมผลของค าตอบ (R3) ที่ผิด โดยมี
นักเรียนบางส่วนไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้ (ดังภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 4 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล จากแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์            

ก่อนเรียนของนักเรียนคนที่ 4 
 
 ระหว่างเรียน นักเรียนร้อยละ 75.00 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้ความรู้และข้อมูล
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ได้ถูกต้อง โดยขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนสามารถระบุ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ เมื่อได้รับค าแนะน าการเลือกใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ส่วนพฤติกรรมด้านการอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (R2)     
ในขั้นสรุปผลและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนร้อยละ 60.00 สามารถเขียนอธิบายถึงเหตุผลของ
การเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้เหมาะสม และอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่เลือกวิธีการ
ที่เหลือในการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม 
และพฤติกรรมด้านการอธิบายความสมเหตุสมผลของค าตอบ (R3) นั้น ในขั้นสรุปผลและประเมินค่า
ของค าตอบ นักเรียนร้อยละ 55.00 สามารถอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ โดยนักเรียน
เขียนแสดงแนวคิดได้เหมาะสม (ดังภาพที่5) และขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน เมื่อมีข้อซักถามจาก
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน นักเรียนสามารถตอบค าถามและอ้างถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นการยืนยัน
ค าตอบของกลุ่มได้ค่อนข้างชัดเจน  
 

     
  
ภาพที่ 5 แสดงพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล จากใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 5 และ 
           ใบกิจกรรมที่ 4 กลุ่มที่ 2 
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 หลังเรียน นักเรียนร้อยละ 97.62 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้ความรู้และข้อมูลใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ (R1) ได้ถูกต้อง ส่วนนักเรียนร้อยละ 90.48 สามารถอธิบายเหตุผลของการ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (R2) ได้ และนักเรียนร้อยละ 90.48 มีพฤติกรรมด้านการอธิบาย
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ (R3) ที่ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนสามารถแสดงวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือหา
ค าตอบได้ และเมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของค าตอบที่ได้กับเงื่อนไขของปัญหา พบว่าสิ่งที่ได้มี
ความสอดคล้องกัน (ดังภาพท่ี 6) 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล จากแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์            

หลังเรียนของนักเรียนคนที่ 18 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละของพฤติกรรมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้านการน าเสนอ 

ตัวแทนความคิดที่มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง 
 

ช่ว
งก

าร
วิเ

คร
าะ

หข์
้อม

ลู ระดับคะแนนการวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์  ด้านการน าเสนอตัวแทนความคิด 
การใช้ตัวแทนความคิด 

เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา 
(C1) 

การใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือ
แสดงกระบวนการ
แก้ปัญหา (C2) 

การใช้ตัวแทนความคิด 
เพ่ือแสดงการสรุปค าตอบ

ของปัญหา (C3) 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ก่อนเรียน 0.00 4.76 95.24 2.38 0.00 97.62 0.00 0.00 100.00 

ระหว่างเรียน 90.00 0.00 10.00 55.00 0.00 45.00 50.00 40.00 10.00 
หลังเรียน 100.00 0.00 0.00 90.48 0.00 9.52 90.48 0.00 9.52 

 
 3. การน าเสนอตัวแทนความคิด 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนเรียน นักเรียนร้อยละ 95.24 ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้
ตัวแทนความคิดเพ่ือท าความเข้าใจปัญหา (C1) นักเรียนร้อยละ 97.62 มีพฤติกรรมด้านการใช้ตัวแทน
ความคิดเพ่ือแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2) ที่ผิด และนักเรียนร้อยละ 100 ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรม



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

186 

ด้านการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงการสรุปค าตอบของปัญหา (C3) แต่ยังคงมีนักเรียนบางส่วน
พยายามเขียนแสดงพฤติกรรมแต่เป็นการสรุปค าตอบของปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น (ดังภาพที่ 7) 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการน าเสนอตัวแทนความคิด จากแบบวัดการคิด           

เชิงคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนคนที่ 16 
 
 ระหว่างเรียน นักเรียนร้อยละ 90.00 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้ตัวแทนความคิด
เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา (C1) ได้ โดยในขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนสามารถเขียนข้อความเพ่ือ
แสดงออกถึงการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือท าความเข้าใจปัญหาได้ถูกต้องชัดเจน ส่วนพฤติกรรมด้านการ
ใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2) ในขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนร้อยละ 
55.00 แสดงกระบวนการแก้ปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรม
ด้านการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงการสรุปค าตอบของปัญหา (C3) ในขั้นสรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ นักเรียนร้อยละ 40.00 ใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงการสรุปค าตอบของปัญหาได้ชัดเจน โดย
มีการแสดงแนวคิดประกอบได้อย่างถูกต้อง (ดังภาพท่ี 8) 
 

     
 
ภาพที่ 8 แสดงพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการน าเสนอตัวแทนทางความคิด จากใบกิจกรรม            

ที่ 2 กลุ่มที่ 3 และใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 1 
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 หลังเรียน นักเรียนทั้งหมดแสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือท าความ
เข้าใจปัญหา (C1) ได้ถูกต้อง โดยใช้การเขียนข้อความแสดงออกถึงการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือท า
ความเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน นักเรียนร้อยละ 90.48 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการใช้ตัวแทน
ความคิดเพ่ือแสดงกระบวนการแก้ปัญหา (C2) โดยใช้การน าเสนอตัวแทนทางความคิดในรูปแบบที่
เหมาะสม มีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง และนักเรียนร้อยละ 90.48 แสดงออกถึง
พฤติกรรมด้านการใช้ตัวแทนความคิดเพ่ือแสดงการสรุปค าตอบของปัญหา (C3) โดยใช้ตัวแทนทาง
ความคิดในการสื่อความหมายและแสดงวิธีการเพ่ือยืนยันตัวแทนทางความคิดนั้น ๆ ได้ (ดังภาพที่ 9)   
แต่ยังคงมีนักเรียนบางส่วนไม่แสดงวิธีการเพ่ือสรุปตัวแทนทางความคิดเช่นกัน 
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการน าเสนอตัวแทนความคิด จากแบบวัดการคิด           

เชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนคนที่ 20 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบวัด
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์ จากนั้นน าไปใช้ในชั้นเรียนโดยผู้วิจัยด าเนินการสอน    
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 จากการศึกษาพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
พบว่า 1) การแก้ปัญหา ในขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา และขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยระบุสิ่งที่ปัญหาก าหนดและสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบได้ครบถ้วน โดยระบุ
เป็นข้อความตามความเข้าใจของตนเอง ไม่ลอกข้อความมาทั้งประโยค ซึ่งสอดคล้องกับ Samart 
(2012) ที่กล่าวว่า การที่ผู้วิจัยฝึกให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างไร เป็นการให้
นักเรียนได้สื่อสารแนวความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นการย้ าความเข้าใจของตนเอง ส่งผลให้
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นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้น และขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนรู้จักการแบ่งหน้าที่ใน
การท างานภายในกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ศึกษาความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์นั้น ๆ และสามารถระบุวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Barrows & Tamblyn (1980) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยใช้การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รู้จักคิด
วิเคราะห์ปัญหา รู้จักแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจ 2) การให้เหตุผล ในขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ นักเรียนใช้ความรู้และข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้เหมาะสม และ
สามารถเขียนอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์นั้น ๆ พร้อมทั้งเขียนอธิบาย
เหตุผลเพ่ิมเติมถึงเหตุผลที่ไม่เลือกใช้วิธีการอ่ืนในการแก้ไขปัญหาได้ และขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ นักเรียนสรุปผลงานและประเมินผลงานได้ว่าข้อมูลที่ได้จากขั้นสังเคราะห์ความรู้มีความ
เหมาะสมหรือไม่ โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดและสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาว่ามีความ
ถูกต้อง สอดคล้องและสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้จากขั้นการวิเคราะห์ปัญหาหรือไม่ ถ้าหากเกิดการ
ขัดแย้งหรือค าตอบที่ได้ไม่ถูกต้องสอดคล้องหรือไม่สมเหตุสมผล นักเรียนจะสังเคราะห์ความรู้ใหม่โดย
อภิปรายเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาอีกครั้ง และด าเนินตามขั้ นตอนเดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับ Elshafei (1998) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาและสามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาได้ดีกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ และ 3) การน าเสนอตัวแทนความคิด ในขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
นักเรียนน าข้อมูลที่ได้น าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้การเขียนข้อความในการ
แสดงตัวแทนความคิดได้ชัดเจน แสดงกระบวนการแก้ปัญหาและใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้
ถูกต้อง การที่นักเรียนน าเสนอและประเมินผลงานได้นั้น นักเรียนจะเป็นต้องมีความเข้าใจในทุก ๆ 
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพราะถ้าหากก าหนดปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา 
ด าเนินการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้หรือสรุปและประเมินค่าของค าตอบขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ผิดพลาด จะส่งผลให้น าเสนอและประเมินผลงานไม่สมบูรณ์ นั้นก็หมายถึงการพัฒนาการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mudrikah (2016) ที่กล่าวว่า ทุกขั้นตอน
ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถสะท้อนการแสดงออกถึงการเรียนรู้ของนักเรียน และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหายังเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mustafa, Sari & Baharullah (2018) ที่
กล่าวว่า ความสามารถของนักเรียนในการคิดเชิงคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระยะแรกนักเรียนยังไม่คุ้นเคยท าให้ไม่
สามารถคิดหรือตอบค าถามได้ ครูต้องให้เวลานักเรียนได้คิด ไม่รีบร้อนในการสรุปค าตอบ 
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 2. การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา (การเลือกใช้กลยุทธ์) ครูควร
กระตุ้นด้วยค าถาม เพ่ือให้นักเรียนแสดงแนวทางหรือระบุกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาทั้งหมด ซึ่ง
จะเป็นการแสดงพฤติกรรมด้านนี้ที่เด่นชัด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัย พบว่า ในขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ควรให้นักเรียนได้สืบค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดโรงเรียน อินเตอร์เน็ต ฯ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และ 2) ศึกษาเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 51 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้   แบบบันทึก
สาระส าคัญการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การแจกแจง
ความถี่  และร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แนวทางที่เป็นวงจร
ต่อเนื่องกันใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การวางแผน (Plan) (2) การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ (Action) และ (3) การสะท้อนคิด (Reflection) 2) เทคนิคการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 8 เทคนิค  ได้แก่ (1)  การน าเข้าสู่บทเรียน  (2) การสอนการอธิบาย
และยกตัวอย่าง (3) การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย  (4) การใช้กระดานด าหรือไวท์บอร์ด  
(5) การใช้ค าถาม  (6) การเสริมก าลังใจ (7) การใช้สื่อการสอน  และ (8) การใช้เพลง 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1)  study and synthesis of learning 
management components for teachers department of Mathematics,  Bachelor degree 
to have techniques for organizing learning activities, and 2) study the teaching 
techniques of students in the teaching profession department of Mathematics Faculty 
of Education, Valaya  Alongkorn ajabhat University under the Royal Patronage. The 
sample used in this research consisted of 51 the 3rd year from undergraduate students 
in mathematics in the first semester of the academic year 2018, by selective purposive 
sampling. The tool used in this study were the interview form and summary form of 
teaching and learning activities. The Statistics used for data used content analysis, 
frequency distribution and percentage. 

The research found that: 1 ) Learning management components for teachers 
department of Mathematics,  Bachelor degree to have techniques for organizing learning 
activities there is a continuous cycle of 3 components, which are (1) plan, (2) actions to 
achieve learning, and (3) reflection. 2 ) Teaching techniques for teachers Bachelor degree 
to have techniques for organizing learning activities students organize learning activities 
use 8 techniques, which are (1) introduction, (2) explanation and examples, (3)verbal and 
nonverbal communication, ( 4 )  use a blackboard or whiteboard, ( 5 )  use questions,  
(6) reinforcement,  (7) use of instructional media, and 8) use music. 
 
Keywords 

Learning Management,  Student Teaching Profession,  Techniques of Activities 
Management 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการศึกษามากขึ้น เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยใน
ด้านการเรียนการสอนที่มีการวางแผนและมีการใช้หลักการทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้   ในยุคการศึกษา 4.0 การเรียนการสอนจึงหมายถึง
การจัดเตรียม เงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน  เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ต้องการ  ซึ่ง Khemmanee 
(2018) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษา (education) เป็นค าที่ใช้ในวงกว้าง 
หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เจาะจง ส่วนใหญ่มิได้มีการวางแผน เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ 
ส าหรับการชี้แนะ (coaching) หมายถึง การสอนเป็นรายบุคคลโดยผู้สอนท าหน้าที่สาธิตและก ากับ
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การปฏิบัติของผู้ เรียน ให้ค าชี้แนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของผู้ เรียนจนผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จ การสอนจึงเป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการด าเนินการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างมี การวางแผนหรือตั้งใจ
ให้ เกิดขึ้นมิใช่การเกิดขึ้นตามยถากรรม ส่วนการเรียนการสอนอาจมีครูหรือไม่มีครูก็ได้ สมิทและรา
แกน (Smith & Ragan, 1999) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของค าที่มีการใช้มากที่สุดคือค าว่าการศึกษา 
(education) การเรียนการสอน (instruction) และการสอน (teaching) ไว้ว่า การเรียนการสอนมี
ความหมายกว้างที่สุด ทั้งการสอนและการเรียน การสอนก็เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่อยู่ใน
การศึกษาด้วย ประเทศต้องการผลผลิตทางการศึกษาที่ดีและพึงประสงค์  ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี  มี
คุณธรรม คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ตลอดจนทักษะการสื่อสาร การร่วมมือท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ครูคือทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการศึกษาในโรงเรียน
และการศึกษาของประเทศ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบัน
หลักที่ท าหน้าที่ผลิตครูจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงถือ เป็น
วิชาชีพที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่ในการผลิตครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิ และ
สื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผล
การเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษา ที่ดี
ทั้งในและต่างประเทศ    

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวน
การที่มีความส าคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา
วิชาชีพครูก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทักษะและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้น าความรู้และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และสร้าง
องค์ความรู้ทางการศึกษา และผู้วิจัยเป็นอาจารย์นิเทศในการส่งนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนในรายวิชานี้  
ได้มีโอกาสออกไปทดลองสอนจริงในสถานศึกษา  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีอะไรบ้าง 

2. เทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอะไรบ้าง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2. เพ่ือศึกษาเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  จ านวน 7 ห้อง 
จ านวน 169 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนรายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
จ านวน 2 ห้อง จ านวน 51 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี   
2.2 เทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้   เป็นแบบส าหรับบันทึกสาระส าคัญ

ของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการจดบันทึกชื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม เรื่องที่สอน จ านวนคาบ 
ระดับชั้น และสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และข้ันสรุปบทเรียน  

3.2 เครื่องมือบันทึกต่าง ๆ  ได้แก่  กล้องในโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปการสอน และให้
นักศึกษาทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนถ่ายคลิปการสอน 

3.3 แผนการจัดการเรียนรู้ สาระคณิตศาสตร์  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้
นักศึกษาจ านวน 16  กลุ่ม เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มละ 2 แผน น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย   
ผู้วิจัยน าแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้                                      
คะแนน +1 ส าหรับองค์ประกอบในแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้   

สอดคล้องกันของแผนการจัดการเรียนรู้                                      
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คะแนน  0 ส าหรับองค์ประกอบในแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้  ไม่แน่ใจ
ว่าสอดคล้องกันของแผนการจัดการเรียนรู้                                      

คะแนน  -1 ส าหรับองค์ประกอบในแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้  แน่ใจ
ว่าไม่สอดคล้องกันของแผนการจัดการเรียนรู้   

พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบในแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้  
แล้วน าผลพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าเท่ากับ 1.00 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1 ผู้วิจัยควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ โดยให้นักศึกษาวิชาชีพครู จ านวน 

16 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ติดต่อโรงเรียนที่นักศึกษาวิชาชีพครูสะดวกในการน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปทดลองสอน  และทางโรงเรียนยินดีให้นักศึกษาวิชาชีพครูไปทดลองสอนซึ่งนักศึกษาเป็นผู้นัดหมาย
วันและเวลาในการทดลองสอนด้วย  

4.2 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาที่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาชีพครู 
ไปทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 แผน (2 ชั่วโมง) พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

4.3 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาวิชาชีพครูทุกกลุ่มยืนยัน
กับสถานศึกษา แล้วด าเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17  กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561  

4.4 ผู้ วิ จัยนิ เทศติดตามและให้นักศึกษาวิชาชีพครู ใช้การบันทึกโดยใช้กล้อง ใน
โทรศัพท์มือถือถ่ายเป็นคลิปวีดีทัศน์ 

4.5 เมื่อนักศึกษาวิชาชีพครูทุกกลุ่มด าเนินการสอนในสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอ
ข้อมูลในชั้นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  โดยผู้วิจัยร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการถ่ายท าวีดีทัศน์การสอน และการนิเทศติดตามในโรงเรียน         

ที่นักศึกษาวิชาชีพครูน าแผนการจัดการเรียนไปทดลองสอนจริง มาถ่ายทอดเป็นอักษรในลักษณะ           
การเขียนเชิงพรรณนา บรรยายการด าเนินไปในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ภาพที่ได้
จากการอัดวีดีโอ และแบบบันทึกสาระส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบ  

5.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีสอนและเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
จ านวน 16 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เทียบกับ            
วิธีสอนตามลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนของเทคนิคการสอนที่นักศึกษาวิชาชีพครูในแต่ละกลุ่ม           
ใช้ตามที่ก าหนดในนิยามศัพท์เฉพาะ  

5.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี  เพ่ือหาจ านวนและร้อยละของนักศึกษาวิชาชีพครูใน
แต่ละกลุ่มที่ใช้เทคนิคการสอนในแต่ละเทคนิค 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมได้แนวทาง
ที่เป็นวงจรต่อเนื่องกันใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน (Plan) องค์ประกอบ
ที่  2 การลงมือปฏิบัติ เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้  (Action) และองค์ประกอบที่  3 การสะท้อนคิด 
(Reflection) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 : การวางแผน  
 ผู้วิจัยให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
 1.1 วิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือเลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สนใจมาออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 1.2 แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ เพ่ือออกแบบกิจกรรม 
 1.3 นักศึกษาร่วมกันออกแบบสื่อประกอบการเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน 
 1.4 ออกแบบกิจกรรมการฝึกคิด การเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องค านึงถึงระดับชั้น วัยและ
ความสนใจของนักเรียน พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนตามช่วงชั้น  
 1.5 ร่วมกันพิจารณาการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมทั้งขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป 
 1.6 ร่วมกันพิจารณาการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมทั้งขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป 
 1.7 ค าถามที่ใช้ต้องไม่ซับซ้อนเกินไป เป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจอาจใช้ค าถามทั้งชั้น
เรียน ซึ่งใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้งชั้น 
 1.8 การใช้ค าถามในระดับสูงขึ้นควรให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ และท างานร่วมกันในการหา
ค าตอบ เพ่ือฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
 1.9 การใช้ค าถามครูควรค านึงถึงค าตอบของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุด เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 องค์ประกอบที่ 2 : การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Action) 
 2.1 การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ในขั้นนี้เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้  
ออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดไว้มาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน   
          2.2 ควรมีบุคลิกภาพที่ เป็นกัลยาณมิตร หรือพฤติกรรมของครู เป็นแบบอย่างที่ดี  
กิริยามารยาทของนักศึกษาเรียบร้อยให้สมกับนักศึกษาครู 
          2.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทุกขั้นตอนจะมีการสอดแทรกในการใช้ค าถามที่ส่งเสริม
การคิด และในระหว่างการด าเนินการจะมีการควบคุมตรวจสอบไปด้วย 
          2.4 บรรยากาศในชั้นเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่นักศึกษาไปจัดกิจกรรม และให้ก าลังใจ เสริมแรง  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

197 

โดยนักศึกษาให้ของรางวัล รวมถึงการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีในรูปตัวยู(U) เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง 
          2.5 นักศึกษาใช้ค าถามส่งเสริมการคิดในทุกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการใช้เกม 
เพลง การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน เป็นต้น ทุกเทคนิคต้องใช้ค าถามประกอบจึงท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 
         2.6 นักศึกษามีเทคนิคในการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
         องค์ประกอบท่ี 3 : การสะท้อนคิด (Reflection) 
         การสะท้อนคิด (Reflection) ผู้วิจัยศึกษาการสะท้อนคิดจากนักศึกษาวิชาชีพครู การ
สะท้อนคิดจาก ครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งทั้งนักศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงจะบันทึกหลังจากที่นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม  
จัดการเรียนรู้แล้ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลในการจัดการเรียนรู้ อาจสะท้อนในขณะด าเนิน การจัดการ
เรียนรู้มีเหตุการณ์อะไรบ้าง ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นอย่างไร ผู้สอนได้แก้ไขปัญหาอย่างไร เอาข้อมูล
ทั้งหมดท่ีได้มาทบทวน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 สะท้อนคิดจากนักศึกษาวิชาชีพครู  
 ข้อดี 
 1. นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ประสบการณ์ตรงในการสอนนักเรียนในโรงเรียนเป็นครั้งแรก 
            2. นักศึกษาวิชาชีพครู สามารถปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่นจากที่ออกแบบไว้ในแผนการจัด             
การเรียนรู้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ เช่น การแบ่งกลุ่มตามจ านวนเกม    
ที่จัดไว้ไม่พอดี เวลาไม่พอกับกิจกรรมก็สามารถปรับกิจกรรมให้บูรณาการกันได้ 
 3. นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ฝึกการสอนนักเรียนโดยใช้ค าถามกระตุ้นในการคิดเป็นครั้งแรก            
ก็คิดว่าจะพัฒนาในการตั้งค าถามให้ค าถามมีระดับสูงขึ้น 
            4. นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของครูในการสอนให้นักเรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดียิ่ง 
 5. ท าให้รู้ว่าการสอนนักเรียนในโรงเรียนกับการสอนหน้าห้องเรียนต่างกันมาก นักศึกษา
วิชาชีพครู มีความเห็นว่าประสบการณ์ในการสอนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งกว่าสิ่งใด เพราะต้องมีการควบคุม
นักเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีเทคนิควิธีการที่ดี 
 6. ขอบคุณที่ได้มีโอกาสในการเรียนในรายวิชานี้กับอาจารย์ผู้สอนที่ท าให้นักศึกษาวิชาชีพ
ครู มีประสบการณ์ตรงก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนในปีหน้า 
 สะท้อนคิดจากครูพี่เลี้ยง 
 ข้อดี 
 1. ครูพ่ีเลี้ยงชมนักศึกษาวิชาชีพครู ในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
 2. ครูพ่ีเลี้ยงชมว่าสามารถควบคุมห้องเรียนได้อย่างดี โดยใช้กิจกรรม ท าให้ผู้เรียนสนใจ
ตอบค าถามอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนได้รับการเสริมแรงจากนักศึกษา 
 3. ครูพ่ีเลี้ยงชมการใช้น้ าเสียงในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจ ชัดถ้อยชัดค า 
ค าถามชัดเจน 
 4. ครูพ่ีเลี้ยงชมการแต่งกาย การวางตัวเหมาะสมกับเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู  
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 ข้อจ ากัด 
 1. ครูพ่ีเลี้ยงมีความเห็นว่า เนื้อหาที่นักศึกษาวิชาชีพครู น าไปสอนนั้นยากไปส าหรับ ป .1 
เพราะเด็กยังไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะเรียน 
 2. ครูพ่ีเลี้ยงแนะน าในการเขียนกระดานควรเว้นระยะให้เหมาะสมเพ่ือให้ชัดเจน 
 3. ครูพ่ีเลี้ยงช่วยแนะน าวิธีการสอนเพ่ิมเติมจากที่นักศึกษาวิชาชีพครูเตรียมไป 
        2. ผลการศึกษาเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 จากการนิเทศติดตามนักศึกษาวิชาชีพครู จ านวน 16 กลุ่ม ในการทดลองสอนจริงใน
โรงเรียน และร่วมกับการน าวีดิโอในการสอนของนักศึกษาทั้ง 16 กลุ่ม โดยภาพรวมเทคนิคการสอน
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาวิชาชีพ
ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 8 เทคนิค  ได้แก่ 1)  การน าเข้าสู่บทเรียน 2)  การ
สอนการอธิบายและยกตัวอย่าง 3) การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย  4) การใช้กระดานด า
หรือไวท์บอร์ด 5) การใช้ค าถาม 6) การเสริมก าลังใจ 7) การใช้สื่อการสอน และ 8) การใช้เพลง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู จ าแนกตาม
ลักษณะของกิจกรรมของการน าเข้าสู่บทเรียน  ที่ใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน ที่มีการใช้ค าถาม              
ที่ส่งเสริมการคิดในขั้นนี้ จ าแนกตามลักษณะของกิจกรรม พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูส่วนใหญ่                
ใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการเกริ่นน าเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้เทคนิคน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เดิม คิดเป็นร้อยละ  
25.00   
 2.2 เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่างของนักศึกษาวิชาชีพครู    
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่างของนักศึกษาวิชาชีพครู จ าแนก
ตามลักษณะของการอธิบาย  ที่มีการใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดในขั้นนี้  พบว่า  ในขั้นสอน นักศึกษา
วิชาชีพครูทุกทีม ใช้เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง โดยวิธีการหรือกระบวนการ  คิดเป็นร้อยละ 
37.50  รองลงมาเป็นการอธิบายมโนทัศน์  คิดเป็นร้อยละ  31.25  และนักศึกษาวิชาชีพครูจ านวน
น้อยที่สุดอธิบายเหตุการณ์หรือรายละเอียด  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
 2.3 เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมายของนักศึกษาวิชาชีพครู    
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมายของนักศึกษา 
วิชาชีพครู  จ าแนกตามลักษณะของการสื่อความหมาย  จ าแนกตามลักษณะของการสื่อความหมาย  
ที่มีการใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดในข้ันนี้ พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูทุกทีมใช้เทคนิคการสื่อความหมาย
โดยใช้วาจา   คิดเป็นร้อยละ  100.00  และนักศึกษาวิชาชีพครูใช้เทคนิคการสื่อความหมายโดยใช้
กิริยาท่าทาง  คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 2.4  เทคนิคการใช้กระดานด าหรือไวท์บอร์ดของนักศึกษาวิชาชีพครู     
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการใช้กระดานด าหรือไวท์บอร์ดของนักศึกษาวิชาชีพครู  
จ าแนกตามเทคนิคที่ใช้  พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู  จ านวนมากที่สุดใช้เทคนิคการใช้กระดานด าหรือ
ไวท์บอร์ดโดยการเขียนตัวอักษรเป็นระเบียบ  คิดเป็นร้อยละ 26.7  รองลงมาเป็นการวาดภาพ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

199 

ประกอบได้น่าสนใจ  คิดเป็นร้อยละ  16.8   และนักศึกษาวิชาชีพครู  จ านวนน้อยที่สุดใช้กระดาน
ส าหรับติดภาพหรือสื่ออ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  13.6   
 2.5 เทคนิคการใช้ค าถามของนักศึกษาวิชาชีพครู     
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการใช้ค าถามของนักศึกษาวิชาชีพครู จ าแนกตามระดับของ
ค าถาม จ าแนกตามระดับของค าถามที่ใช้   พบว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูจ านวนมากที่สุดใช้เทคนิค 
การใช้ค าถามในระดับความรู้ความจ า  ระดับความเข้าใจ และระดับการน าไปใช้  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมาเป็นค าถามระดับการวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และนักศึกษาวิชาชีพครู 
จ านวนน้อยที่สุดใช้เทคนิคการใช้ค าถามในระดับการสังเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 2.6 เทคนิคการเสริมก าลังใจของนักศึกษาวิชาชีพครู   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการเสริมก าลังใจของนักศึกษาวิชาชีพครู  จ าแนกตาม
ประเภทของการเสริมก าลังใจ  จ าแนกตามประเภทของการเสริมก าลังใจ  พบว่า  นักศึกษาวิชาชีพครู
ทุกคน ใช้เทคนิคการเสริมก าลังใจด้วยวาจาและด้วยท่าทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นการเสริมก าลังใจด้วยการให้รางวัลและสัญลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 31.25  
ส่วนนักศึกษาวิชาชีพครูจ านวนน้อยที่สุดเสริมก าลังใจด้วยการให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 6.25   
 2.7 เทคนิคการใช้สื่อการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการใช้สื่อการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู  จ าแนกตาม
ประเภทของสื่อที่ใช้  พบว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูจ านวนมากที่สุดใช้เทคนิคการใช้สื่อการสอนประเภท
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นสื่อการสอนประเภทกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00  
และนักศึกษาวิชาชีพครูจ านวนน้อยที่สุดใช้สื่อการสอนประเภทบุคคล คิดเป็นร้อยละ 18.75   
 2.8  เทคนิคการใช้เพลงของนักศึกษาวิชาชีพครู   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการใช้เพลงของของนักศึกษาวิชาชีพครู จ าแนกตามประเภท
ของเพลง  พบว่า  ของนักศึกษาวิชาชีพครู จ านวนมากที่สุดใช้เทคนิคการใช้เพลงโดยใช้เพลง
ประกอบการสอน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 และนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้เพลงอื่นๆ เพ่ือเร้าความสนใจและ
สร้างความสนุกสนาน  คิดเป็นร้อยละ 12.50   
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมได้แนวทางที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน
ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 การวางแผน (Plan) องค์ประกอบที่ 2 การลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (Action) และ องค์ประกอบที่ 3 การสะท้อนคิด (Reflection) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 : การวางแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริม
การคิด ได้แก่ วิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือเลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่สนใจมาออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน  การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจ เพ่ือออกแบบกิจกรรม นักศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มใน
การออกแบบสื่อประกอบการเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน  ออกแบบกิจกรรมการฝึกคิด การ
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เลือกใช้กิจกรรมต่างๆ ต้องค านึงถึงระดับชั้น วัยและความสนใจของนักเรียน พัฒนาการทางสติปัญญา
ของนักเรียนตามช่วงชั้น   ร่วมกันพิจารณาการใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมทั้งขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้น
สอน และขั้นสรุป ร่วมกันพิจารณาการใช้ค าถาม ในการจัดกิจกรรมทั้งขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน 
และขั้นสรุป  ค าถามที่ใช้ต้องไม่ซับซ้อนเกินไป  เป็นการกระตุ้นเร้าความสนใจอาจใช้ค าถามทั้งชั้น
เรียน  ซึ่งใช้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนทั้งชั้น การใช้ค าถามในระดับสูงขึ้นควรให้สมาชิก
ในกลุ่มได้เรียนรู้และท างานร่วมกันในการหาค าตอบ  เพ่ือฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
เป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช้ค าถามครูควรค านึงถึงค าตอบของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ Dechakupt  &  Yindeesuk (2018) ที่กล่าวว่า จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้ความรู้เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะมากกว่าเนื้อหาผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือค้นคว้าหาความรู้สร้างผลงาน 
            องค์ประกอบที่ 2 : การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Action)  ในขั้นนี้เป็นการน า
แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดไว้มาสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียนในโรงเรียนที่นักศึกษาวิชาชีพครูสะดวกในการไปทดลองสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดตามทฤษฎีปฏิบัตินิยมของ John Dewey’s Pragmatism (Dewey, cited in Eggen & 
Kauchak, 2006) เชื่อว่าผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น และเรียนรู้จากภายนอกเข้ามาในห้องเรียนท า
ให้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ในการเรียนรู้ธรรมชาติ ผู้เรียนควรได้ส ารวจความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่พวกเขาสนใจ และได้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา เช่น ได้เผชิญปัญหาที่กระตุ้นการคิด ได้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
น ามาแก้ปัญหา ได้สร้างวิธีการแก้ปัญหา และได้ทดสอบวิธีการแก้ปัญหา ลักษณะที่กล่าวมานี้ท าให้
ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้ซึ่ง Dewey เชื่อว่าความรู้จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา และสอดคล้องกับ Piaget (2001) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ จากการศึกษาความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่ได้
รับมา สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรู้ที่คงทน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และด้านผลลัพธ์  
           องค์ประกอบที่ 3 : การสะท้อนคิด (Reflection) เป็นการบันทึกหลังสอนถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดว่า ในขณะด าเนินการมีเหตุการณ์อะไรบ้าง ผลที่เกิด
กับผู้เรียนเป็นอย่างไร ครูได้แก้ไขปัญหาอย่างไร เอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทบทวน  ปรับปรุงเพ่ือน าไป
แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิดในครั้งต่อไป จากผลการสังเคราะห์ที่ได้ 
จะมีความสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอน (Tyler,1950) ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนไว้ 3 ส่วน คือ จุดประสงค์ การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยข้อมูลจากการประเมินผล  จะสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือปรับปรุงอีกทั้งผลการสังเคราะห์ที่ได้ยังมีความใกล้เคียงกับผล  
การสังเคราะห์รูปแบบการสอนของ Juithong (2016) ที่มีอยู่ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ  
2) ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 3) ขั้นศึกษากลุ่มย่อย  4) ขั้นสรุป 5) ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ และ  
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6) ขั้นประเมินผล โดยใช้เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ที่มีการสะท้อนคิดในแต่ละ
ขั้นตอน 
            2. โดยภาพรวมเทคนิคการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน 8 เทคนิค ได้แก่ 
1) การน าเข้าสู่บทเรียน  2) การสอนการอธิบายและยกตัวอย่าง 3) การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อ
ความหมาย  4) การใช้กระดานด าหรือไวท์บอร์ด  5) การใช้ค าถาม  6) การเสริมก าลังใจ  7) การใช้
สื่อการสอน  และ 8) การใช้เพลง  เมื่อพิจารณาในแต่ละเทคนิค พบว่า ในแผนการจัดการเรียนรู้และ
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาจะใช้ค าถามในแต่ละ
เทคนิคทั้ง 8 เทคนิค นักศึกษาจะใช้ค าถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เ ร็ วขึ้น  และมีความเข้า ใจในเนื้ อหาที่นักศึกษามากยิ่ งขึ้นซึ่ ง ได้สอดคล้องกับ  
Wilen, Hutchison & Ishler (2008) กล่าวว่า วิธีการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สัมพันธ์กับการคิด และ 
การเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนคือการใช้ค าถาม  และพบว่า การใช้ค าถามท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
มากขึ้น  นักศึกษาวิชาชีพครูยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Arends 
(2001) โดยผู้สอนเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนั้นๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาปัญหาให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ ผู้สอนคอยช่วยชี้แนะผู้เรียนเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนหลงประเด็น และสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยชี้แนะผู้เรียนในรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนอีกด้วย  
ทุกขั้นตอนล้วนต้องมีผู้สอนที่มีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูล เนื้อหาอย่างครบถ้วน  นอกจากนี้นักศึกษาวิชาชีพครูทุกกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมี 
เทคนิคการใช้สื่อการสอน  จะช่วยให้ผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ Newby et al. (1999) กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งผ่านความรู้
จากผู้สอนไปยังผู้เรียน โดยเครื่องมือต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน สื่อการสอนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้มากยิ่งข้ึน      
         
ข้อเสนอแนะ 
            1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน าองค์ประกอบที่เป็นวงจรต่อเนื่องกันใน 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 
การวางแผน (Plan) องค์ประกอบที่  2 การลงมือปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิดการเรียนรู้  (Action) และ
องค์ประกอบที่ 3 การสะท้อนคิด (Reflection) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนวางแผน
ในการสอนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนควรจะมีการวางแผนถึงบทบาทของตนเอง  และ
จะให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือแสดงบทบาทอะไร  อาจารย์ผู้สอนก็จะเกิดความชัดเจนถึงบทบาทตนเอง และ
บทบาทผู้เรียน  ทุกครั้งที่อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางแผนไว้  ควรมีการ
สะท้อนคิดกลับไปที่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าการเรียนรู้ในเนื้อหานี้ยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
เพ่ิมเติมอะไรบ้าง  หรือผู้เรียนยังขาดทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง  ผู้สอนควรสะท้อนไปที่
ตนเองด้วยโดยมีการทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้สอนน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
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 1.2  จากผลการวิจัยที่ พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายตาม
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักศึกษาวิชาชีพครูควรฝึกฝนเทคนิคการสอนให้มี
ความคล่องแคล่ว  ความช านาญ โดยรวมนักศึกษาวิชาชีพครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
สอน 8 เทคนิค  ได้แก่ 1)  การน าเข้าสู่บทเรียน  2)การสอนการอธิบายและยกตัวอย่าง 3) การใช้
วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย  4) การใช้กระดานด าหรือไวท์บอร์ด  5) การใช้ค าถาม  6) การ
เสริมก าลังใจ  7) การใช้สื่อการสอน  และ 8) การใช้เพลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สถาบันผลิตและพัฒนาครูต่างๆ เป็นต้น สามารถน าเทคนิคการสอนไปใช้ได้  หรือมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อาจเป็นเป็นเครือข่ายกับนักศึกษาวิชาชีพครูในทุกสถาบันการ
ผลิตครู ให้เป็นนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีเทคนิคการสอนดี และประสบผลส าเร็จในวิชาชีพครูต่อไป 
 1.3 ด้านเทคนิคการสอนที่ใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้ผลมาก
ที่สุด ได้แก่ เทคนิคการใช้ค าถามในระดับความรู้ความจ า  ระดับความเข้าใจ และระดับการน าไปใช้  
ส าหรับค าถามระดับการวิเคราะห์ ส าหรับการใช้ค าถามในระดับการสังเคราะห์ อาจจะต้องดูระดับชั้น
การสอนที่สูงขึ้น  ส าหรับเทคนิคการสอนการอธิบายและยกตัวอย่าง  การใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อ
ความหมาย  การเสริมก าลังใจ  และการใช้สื่อการสอน ก็ยังมีความส าคัญต่อการใช้ในการสอน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ผู้สอนจะต้องศึกษาและฝึกฝนฝึกปฏิบัติเทคนิคการสอนที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญและที่เสริมประสิทธิผลการสอนนั้น  ควรได้ฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษให้มีความคล่องแคล่วช านาญใน
เทคนิคการสอนที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ  และที่จะเสริมประสิทธิผลการสอนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ต่อไป  และผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ก็สามารถน าเทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้
ได้เช่นเดียวกัน   
   2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         2.1 ควรศึกษาเทคนิคการใช้ค าถามในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิดให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา 
           2.2 ควรศึกษาเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 2) ประเมินพฤติกรรม 
การท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจ านวน 85 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน แบบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test for one sample  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (เฉลี่ยร้อยละ 79.96) สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ) ผลการประเมิน
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
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และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 3) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้เชิงรุก   โครงการเป็นฐาน  ทักษะการคิดวิเคราะห์  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study the students’ analysing skill after 

learned through active learning using project-based compared with the criteria of 75 
percent, 2) assess student  group work behavior after learning with active learning using 
project-based and 3) study the students’  satisfaction towards active learning using 
project-based. The sample was 85 undergraduate students at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage, who enrolled in internationalization for 
living in the Asean and global communities’ course in the second semester of the 
academic year 2018, selected from cluster sampling. The research tools included 1) 
project-based learning activity plans 2) an analysing skill test 3) a group work behavior 
questionnaire and 4) a questionnaire on satisfaction. The statistics used included 
percentage, average, standard deviation and t-test for one sample. 

The results indicated as follows: 1) the analysing skill of students after learned 
through the developed learning activity plans had an average score of 79.69 %, which 
was higher than the specified criterion of 75  %  at a significant level (p<.05). 2)  The 
group work behavior level of the students was very good ( X = 4.49 ) with a standard 
deviation of 0.49. 3) The satisfaction level of the students was high ( X = 4.42 ) with a 
standard deviation of 0.59. 
 
Keywords 
    Active Learning, Project Based Learning, Analysing Skill, Group work behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากศตวรรษท่ี 19 และ 20 สู่ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership For 21st Century Skills) ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จึงเป็นตัวก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ จะต้องเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะการคิด การสร้างนวัตกรรมและสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียน การเรียนรู้ของผู้เรียน
ไม่ใช่แค่การนั่งคิด ขีดเขียนอยู่กับโต๊ะอีกต่อไป ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน “ครู” เป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะคุณภาพของ
ผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู (Phonsima, 1999) การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดให้
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มีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) น าวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (Machchima & Phiwma, 2017) นอกจากนั้นยังต้องอาศัยเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาของผู้เรียนเปลี่ยนจากผู้สอนบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับ Sutiarj, et al. (2018) สรุปว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพการณ์จริง 
ปัญหาจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
ประสบการณ์ เพื่อสร้างความสนใจ และแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน  

รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (VGE 
108)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีนโยบายให้สอนเป็นทีมโดยจัดอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 2 
คนในการสอนแต่ละห้อง เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากยากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ทั่วถึงให้กับผู้เรียนสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน ถ้าอาจารย์ผู้สอน
ใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียว ดังนั้นผู้สอนที่ต้องสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องปรับ เปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น   ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนต้องมีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
Chaikitcharoenpinyo (2005) สรุปว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ได้เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ เป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพ่ือนและพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงมีการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Hongsakun (2018)  Active Learning    เป็นการจัดกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง  มีการใช้
ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านการแสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน นับเป็นวิธีการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สภาพแวดล้อมโดยนักศึกษาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่
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สนใจอย่าง เน้นให้มีอิสระในทางความคิดและน าเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจจะท าโครงการ Wasuwat 
(1977) การสอนแบบโครงการเป็นการสืบค้นเพ่ือหาค าตอบจากค าถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับ
เพ่ือน หรือร่วมกันคิดกับครูและท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาได้
หลากหลายวิธีและสามารถบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกันได้ในขณะท าโครงการ  (Phonyothin, 
2008) การเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐานนั้นได้ใช้เทคนิคหลายอย่างมาผสมผสานกัน เช่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบและน าเสนอผลงาน เป็น
การจัดกิจกรรมทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ท าโครงการตามที่ตนเองสนใจ 
วางแผนจัดการ แก้ไขปัญหาร่วมมือกัน สร้างผลงาน สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยแนะน า
และช่วยเหลือ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน ส าหรับ
ห้องเรียนขนาดใหญ่ ในรายวิชาความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 หรือไม่ 

2. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับใด 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ใน
ระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 2. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้    
เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการ   
เป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 
รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีการก าหนด
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความเป็นสากล
เพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ของงานวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 27 Section จ านวน 900 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจ านวน 2  
Section  จ านวนทั้งหมด 85 คน 
  2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   2.1 แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
     2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.1.2 ศึกษา มคอ.3 รายวิชาความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาของรายวิชา เกณฑ์
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความรู้และพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     2.1.3 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน ด าเนินการ
ดังนี้ 1) วางแผนการสอนโดยก าหนดวิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning จัดหาแหล่งเรียนรู้ ชุมชน สื่อการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้รวมถึงก าหนดการวัดผลและประเมินผลให้ครอบคลุมแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้ง 5 ด้าน 2) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐานที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
3) ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      2.2.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์แบบอัตนัย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
       2.2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นลักษณะอัตนัยให้
ครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์
หลักการ ตามแนวคิดของบลูม จ านวนด้านละ 3 ข้อ รวมทั้งหมด 9 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน 
รวม 45 คะแนน 
       2.2.3 น าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ( Item-Objective 
Congruence Index : IOC) แต่ละด้านรวมไปถึงความถูกต้องของค าถาม ความเหมาะสมของเนื้อหา 
และภาษาที่ใช้ จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นเลือกแบบทดสอบที่มีดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแบบทดสอบที่หาได้อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบไว้ด้านละ 2 ข้อ รวม
จ านวน 6 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน รวมทั้งหมด 30 คะแนน  
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      2.2.4 น าแบบแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า ทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.78       
   2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา ลักษณะของแบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกันของนักศึกษารายบุคคล ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
     2.3.1 ศึกษาแนวทางการประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน จากคู่มือชุดการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ของงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน โดยแบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนออกเป็น 5 หัวข้อการประเมิน ดังนี้ 1) การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 2) ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 3) ความตั้งใจในการท างาน 4) ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายและ 5) ทัศนคติต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
     2.3.2 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item-objective 
congruence: IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00  
     2.3.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลอง
ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82  
     2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
การให้คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อโดยก าหนดในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 1 2 3 4 5 ระดับความพึงพอใจ มี 
5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
      2.4.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ก าหนดกรอบแนวความคิดและข้อค าถามของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
      2.4.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่เสร็จสมบูรณ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Content validity) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
      2.4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.86  
    3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

210 

   3.1 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็น
ฐานกับนักศึกษา ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และตกลงเกณฑ์การให้
คะแนนโครงการ 
   3.2 ผู้วิจัยได้น าแนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Phonyothin, 2008b) มาปรับเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองท้ังหมด 6 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง) 
    ระยะที่ 1   เริ่มต้นโครงการในสัปดาห์ที่ 1-2 ก่อนเริ่มโครงการผู้วิจัยให้นักศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงการ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและเรียนรู้
วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เช่น จากเอกสาร ต ารา อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นต้น 
รวมถึงได้แนะน าเครื่องมือและเทคนิคในการศึกษาชุมชนก่อนการลงพ้ืนที่ โดยผู้สอนมีรายการพ้ืนที่
เป้าหมายให้นักศึกษาเลือกเพ่ือส ารวจปัญหามาเป็นแนวทางการท าโครงการ นักศึกษาร่วมกันวางแผน
โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ท างานรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
โดยให้นักศึกษาจัดท าเค้าโครงของโครงการตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและให้อยู่ในขอบเขตตามที่
รายวิชาก าหนดซึ่งการท าโครงการในภาคการศึกษา 2/2561 นั้นขอบเขตคือเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 11 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน มอบหมายให้นักศึกษาเขียนเสนอ
โครงการตามหัวข้อที่สนใจ จากนั้นน าโครงการปรึกษาอาจารย์ผู้สอนและปรับปรุงแบบเสนอโครงการ
ให้สมบูรณ์และน าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติต่อไป 
    ระยะที่ 2  พัฒนาโครงการในสัปดาห์ที่ 3-5   หลังจากแบบเสนอโครงการได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาด าเนินการลงชุมชนเพื่อด าเนินโครงการตามข้ันตอนที่วางไว้ โดย
นักศึกษาต้องด าเนินการขอหนังสืออนุญาตการลงพื้นที่จากส านักวิชาศึกษาทั่วไป และประสานงานกับ
ชุมชนในการลงพ้ืนที่นักศึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก่อนด า เนินโครงการตามแผน 
ลักษณะโครงการของนักศึกษาครั้งนี้ขอบเขตเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยซึ่งลักษณะ
โครงการแต่ละกลุ่มจะมีความหลากหลายในการท าโครงการ เนื่องจากนักศึกษาได้ท าการศึกษาชุมชน
ก่อนลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการปัญหาที่เจอและความต้องการของชุมชนจึงแตกต่างกัน การด าเนิน
โครงการท าให้นักศึกษาเกิดทักษะหลายด้านท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน และ
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างานท าให้กล้าคิดกล้าแสดงออกต่อชุมชน 
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้นักศึกษารู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะท าให้รู้จั กการเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี จึงท าให้เกิดการพัฒนาการทางความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนท าให้
รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
การลงพ้ืนที่จริง ในระหว่างการด าเนินโครงการ นักศึกษาต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงโครงการเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินโครงการนั้น
ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นนักศึกษาอาจพบ
ข้อสังเกต ประเด็นที่ส าคัญหรือปัญหา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่จะ
จัดท าโครงการในลักษณะเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
            ระยะที่ 3  สรุปโครงการในสัปดาห์ที่ 6 ผู้วิจัยให้นักศึกษาน าเสนอรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือประเมินการสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการในชั้นเรียน 
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ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการพัฒนาโครงการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญของการท าโครงการเพ่ือแสดงออกถึงความพยายามในการท างานที่ผู้ท าโครงการได้
ทุ่มเท และท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถึงผลการด าเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนและ
ตัวแทนกลุ่มประเมินและคัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการในงาน GE Day  
ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยการสรุปผลการด าเนินโครงการแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
       
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 นักศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
   3.3  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักศึกษาท าการทดสอบ โดยการตรวจให้คะแนนอาจารย์ผู้สอน 2 ท่านแบ่งกันตรวจ
แบบทดสอบท่านละ 3 ข้อ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ รวมทั้งหมด 30 คะแนน เพ่ือลดความ
เบี่ยงเบนของคะแนนเพราะแบบทดสอบเป็นลักษณะอัตนัย เงื่อนไขในการตรวจให้อาจารย์ผู้สอนท า
การตรวจค าตอบไปทีละข้อจนครบทุกคน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 คะแนน   5   ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง มีหลักการ และมีแนวคิดท่ีชัดเจนทุกประเด็น 
 คะแนน  4   ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย  

 คะแนน  3   ค าตอบอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย และมีแนวทางท่ีจะน าไปสู่ค าตอบ 
 คะแนน  2   เหตุผลหรือแนวทางการคิดวิเคราะห์ผิดพลาด แต่มีแนวทางที่จะน าไปสู่ค าตอบ 
 คะแนน  1   แสดงแนวทางการคิดวิเคราะห์เล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ค าตอบ 

คะแนน   0  ไม่สามารถตอบค าถามหรือไม่สามารถยกตัวอย่างได้เลย  
 หลังจากนักศึกษาท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
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   3.4   การประเมินทักษะพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นการประเมินตามสภาพจริง โดย
ประเมินพฤติกรรมการท างานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยให้เพ่ือนร่วมกลุ่มเป็นผู้ประเมิน จาก
การสังเกตการท างานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม และนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองด้วยโดย
ให้ประเมินหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ใช้การทดสอบค่าสถิติ       
t-test for one sample (Saiyos and Saiyos, 1997) 

4.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Wisalaporn, 1997) 
  
ผลการวิจัย 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงผลดังตารางที่ 1 และเมื่อท าการจ าแนก
คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเป็นรายด้าน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
ความสัมพันธ์และด้านหลักการ พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านวิเคราะห์หลักการ มีคะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.96  รองลงมาคือ ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านวิเคราะห์เนื้อหา 
ตามล าดับแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย  
              ใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวนนักศึกษา  คะแนนเต็ม X  เกณฑ ์ S.D. t Sig. 

คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ 85 30 23.45 75 1.02 8.67 .000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย   
               ใช้โครงการเป็นฐานแยกเป็นรายด้าน 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวนนักศึกษา  คะแนนเต็ม 
X  S.D. 

วิเคราะห์เนื้อหา 85 10 7.65 1.28 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 85 10 7.88 1.00 
วิเคราะห์หลักการ 85 10 7.96 1.12 
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2. ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่า ระดับพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความตั้งใจในการท างาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีระดับ
พฤติกรรมดีเยี่ยม แสดงผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
X  S.D. ระดับคุณภาพ 

การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  4.32 0.47 ดีมาก 
ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  4.45 0.52 ดีมาก 
ความตั้งใจในการท างาน  4.68 0.47 ดีเยี่ยม 
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.53 0.50 ดีเยี่ยม 
ทัศนคติต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.48 0.50 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.49 0.49 ดีมาก 
   

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รู้จัก
รับผิดชอบงานที่มอบหมาย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้

โครงการเป็นฐาน 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.34 0.52 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ 

4.51 0.55 มากที่สุด 

3. กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.40 0.73 มาก 
4. นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.36 0.63 มาก 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม 4.49 0.57 มาก 
6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการประสานงานกับผู้อ่ืน 4.36 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

7. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.35 0.61 มาก 
8. นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 4.56 0.52 มากที่สุด 
9. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.38 0.62 มาก 
10. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งภายในกลุ่ม 4.39 0.58 มาก 
11. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการด าเนินโครงการ  4.44 0.54 มาก 
12. ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.58 มาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.42 0.59 มาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (เฉลี่ยร้อยละ 78.75) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการจัดท าแผนและกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ตามความสามารถที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน และนักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าโครงการฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมี
ความหมายไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และมีทักษะเพ่ิมมากขึ้น
หลังมีการเรียนรู้ผ่านการท าโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ampanon (2017) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีทักษะการคิดหลังสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด น าเสนอรายละเอียดผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวในแผน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนได้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koocharoenpisal (2017) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทดล
องทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า นิสิตที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จ านวน 26 คน จากทั้งหมด 29 คน คิด
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เป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 การให้ผู้เรียนท าโครงการเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนให้ใช้การคิด
ขั้นสูงที่ซับซ้อน เป็นแนวทางที่ดีที่ใช้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน และสามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา สามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์  
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  

จากการศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มโดยพิจารณาพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้ การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ความตั้งใจในการท างาน  ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และ ทัศนคติต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน พบว่า ระดับพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม  ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้ท าโครงการในเรื่องที่นักศึกษาสนใจตามความถนัด และ
สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถของสมาชิกจึงส่งผลให้ทุกคนในกลุ่ม
สามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมโดย
กระบวนการกลุ่มเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญา และสามารถช่วยดึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวของนักศึกษาออกมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี มีทักษะการ
น าเสนอ ทักษะการท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ ได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการค้นคว้า สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมให้
นักศึกษามีวิธีการท างานอย่างมีแบบแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Khammani (2012) ได้กล่าวถึง กระบวนการกลุ่มว่า เป็นขั้นตอน 
วิธีการ พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ทั้งผลงานที่ดี และได้ทั้งความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน
และ Chirarungsuman (2006) กล่าวว่า  กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สมาชิกในกลุ่มมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มมีการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการท างานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยกันให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การสอนแบบโครงการนี้ท าให้นักศึกษามีอิสระทางความคิด ได้คิดค้น สืบค้นหา
ค าตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ สรุปความรู้ออกมาและน าเสนอความรู้ที่ได้ต่อผู้อ่ืนท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ มีความสุข สนุกสนาน มีก าลังใจในการเรียน และได้ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนใน
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ห้องเรียนโดยที่นักศึกษาได้รับผิดชอบตามความสามารถของตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ
การลงมือปฏิบัติ และการใช้กระบวนการคิดที่เกิดจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากความสนใจของ
นักศึกษาเอง  นักศึกษาจึงมีความสนุกสนานกับงานที่ได้รับมอบหมาย และยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักท างานอย่างมีแบบแผน นอกจากนั้นยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหา
วิทยาลัย และชุมชน เนื่องจากการสอนแบบโครงการชุมชนจะมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้เป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน ใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Srichantha (2017)  ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ นักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
Thummakun, et al. (2014) ศึกษางานวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนแบบโครงการต่อการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบโครงการ
ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, S.D. = 0.72) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะน ากิจกรรมการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานไปเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมนั้น จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจและมี
การชี้แจงให้นักศึกษารับทราบบทบาทหน้าที่ เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อการท างานกลุ่มเพราะการท าโครงการนักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โครงการที่
ท าจึงจะสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ เปรียบเทียบความแตกต่าง การจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานกับรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ  
 2. ศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มนักศึกษาที่ต่างสาขาวิชากัน อาจส่งผลต่อ
พัฒนาการทางทักษะทางการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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Machchima, P., & Phiwma, N. (2017). ka ̄n rīanru ̄ chœ ̄ng ruk nai ho ̜̄ng ri ̄an khana ̄t yai 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เพ่ือหาคุณภาพบทเรียนตามรูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้น 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และนักศึกษาจ านวน 36 
คน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนบริหารการสอน แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
และ บทเรียนตามรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย 6 โมดูลคือ (1) โมดูลผู้สอน (2) โมดูลผู้เรียน  
(3) โมดูลเนื้อหา (4) โมดูลการประเมินผล (5) โมดูลการติดต่อสื่อสาร และ (6) โมดูลการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2) ผลการหาคุณภาพของบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09) 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบที่
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พัฒนาขึ้น ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .60) 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
    The objectives of this research were: 1) to develop the lessons created by 
blended learning model based on the constructivist approach for problem-based 
learning, 2) to evaluate the quality of the developed learning model, 3) to compare 
the academic achievement of the students before and after learning by using the 
developed learning model, and 4) to find the satisfaction of students who studied the 
developed lessons based on the developed learning model. The samples consisted 
of two groups: 5 experts, and 36 students in their first year of bachelor's degree 
program in Digital Technology for Education, Faculty of Education, Ubon Ratchathani 
Rajabhat University. The research instrument comprised of lesson plans, 
questionnaires, tests, and the developed lessons. The statistics used in the research 
were Mean, standard deviation, and t-test dependent.  
 The research results were as follows: 1) the developed learning model lessons 
have been carried out and consisted of 6 modules including (1) instructor module,  
(2) learner module, (3) content module, (4) assessment module, (5) communication 
module, and 6) problem-based learning module; 2) the developed lessons unveiled 
the highest level of holistic appropriateness (mean = 4.66 and the standard deviation = 
0.09);  3) the learning achievement of students after studying the developed lessons 
was significantly higher than before at 0.05 level; and 4) the students' satisfaction on 
the developed lessons exhibited the highest level of holistic appropriateness (mean = 
4.52 and the standard deviation = 0.60). 
 
Keywords  
 Blended Learning, Constructivist Approach, Problem-Based Learning 
 
ความส าคัญของปัญหา 

พันธกิจของการอุดมศึกษาคือการให้การฝึกอบรม รวมถึงสาขาวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐาน และ
วิชาต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ทั่วไปในการด ารงชีวิต สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนา “จิตใจแห่งการใฝ่รู้” 
ให้แก่ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องเน้น
ที่การเรียนมากกว่าการสอน โดยต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องน าวัฒนธรรม
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ของข้อมูลข่าวสารเข้ามาสู่ระบบอุดมศึกษาของภูมิภาค เทคโนโลยีจะเป็นตัวเร่งส าคัญที่จะกระตุ้นการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ทั้งในสถาบันและการศึกษาทางไกล (Cherdchanpipat, 2010) 
แนวคิดการจัดการศึกษาปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การสร้างความรู้ใหม่จาก
การปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง มีผู้สอนเป็นผู้คอยสนับสนุนโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ Lekkhaow (2012) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับ โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ ค้นพบค าตอบ อาศัยกระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียน บทบาทผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง จาก
งานวิจัยของ Wongprathet (2014) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องการสร้างงานน าเสนอ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้แสดงว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองนั้น ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และสามารถสอบถามประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่สงสัยกับผู้สอนได้ตลอดเวลา และการเรียนที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนนี้  ท าให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Hapha (2014) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
ท างานเป็นกลุ่มโดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Paiboonsin (2015) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกันกับการแก้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้การ
เรียนการสอนบนเว็บโดยบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันกับการแก้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนการแก้ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนการแก้ปัญหาก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในยุคข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
การท างานของมนุษย์ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงน ามาช่วยในการพัฒนาการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ Tapprasan (2010) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนบนเครือข่ายจะมี
ประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการท าให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบ
ด้ังเดิมหรือการเรียนการสอนบนเครือข่าย ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยในตัวของมันเอง การแก้ปัญหา
ส าหรับข้อจ ากัดของการเรียนบนเครือข่ายและการเรียนในห้องเรียน สามารถท าได้โดยการปรับ
รูปแบบจากการเรียนบนเครือข่ายหรือการเรียนในห้องเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว มา
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่มีการผสมผสานการเรียนบน
เครือข่ายกับการเรียนในห้องเรียนเข้าด้วยกัน โดยการน าเอาจุดแข็งของการเรียนในห้องเรียนมารวม
กับจุดเด่นของการเรียนบนเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  สอดคล้องกับ 
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Kaewyai (2014) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง
การเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายโดยเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ร่วมกับการเรียนแบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด และเพ่ือลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  

รายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม (Algorithms and Programming) รหัสวิชา 
1181501 จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต เป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทุกคน 
ต้องเรียน เพราะมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นไป
รวมถึงสายงานอาชีพที่นักศึกษาจบไปแล้ว ต้องใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐานในการท างานไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
รับราชการครูหรือโปรแกรมเมอร์เป็นต้น สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภารเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โดยการสอบถามนักศึกษาและรายงานผลการประเมินการสอน  
พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างการสอนจ านวนมาก  
ความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละบทไม่เท่ากัน นักศึกษาไม่เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาหรือขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน นักศึกษาส่วนใหญ่ท า
คะแนนได้ไม่สูงมาก และมีนักศึกษาจ านวนไม่มากที่สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว ด้วยการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าและการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดโจทย์ปัญหา การ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับ
การแก้ปัญหาตามขั้นตอนวิธีที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือหาค าตอบของปัญหา และน าไปสู่การเขียน
โปรแกรมภาษาซี เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ผลจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพส าหรับวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
กับรายวิชาอ่ืน ๆ ของระดับชั้นปีที่สูงขึ้นต่อไป  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัค 
ติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2 เพ่ือหาคุณภาพบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  
 1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดย
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน มีประสบการณ์สอนคอมพิวเตอร์
ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ านวน  
36 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น คือ บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.  ตัวแปรตาม คือ 1) ความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบ  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สังเคราะห์ขึ้นจากหลักการ ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้องค์ประกอบหลัก 6 โมดูล คือ 1) โมดูลผู้สอน ( Instructor Module)  
2) โมดูลผู้เรียน (Learner Module) 3) โมดูลเนื้อหา (Content Module) 4) โมดูลการประเมินผล 
(Assessment Module) 5) โมดูลการติดต่อสื่อสาร (Communication Module) และ 6) โมดูลการ
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning Module) น าองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินชนิด
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด (x ̅= 4.75, S.D. = 0.25)  
 2. แผนบริหารการสอน วิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ประกอบด้วย 7 บทเรียน ที่ใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ผลการประเมินพบว่า 
  2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนจ านวน 7 บทเรียน โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.72, S.D. = 0.12)  
  2.2 ผลการประเมินการจัดล าดับความยากง่ายเนื้อหาบทเรียน ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.80, S.D. = 0.45)  
  2.3 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของข้อสอบแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence หรือ 
IOC) จากเนื้อหาทั้งหมด 7 บทเรียน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวนทั้งสิ้น 120 ข้อ 
ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 113 ข้อ เป็นข้อสอบที่มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งคา่ความเชื่อมั่นเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง
ถือว่าเป็นแบบทดสอบท่ีเชื่อถือได้ (Srisa – Ard, 2017) 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 38 คน ที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้ว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 และวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบ (Srisa – Ard, 2017) พบว่า 
   3.1 ค่าระดับความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.76 ถือว่าข้อสอบมีระดับความ
ยากง่ายเหมาะสม  
   3.2 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ถือว่าข้อสอบมีระดับอ านาจ
จ าแนกเหมาะสม  
   3.3 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.91 ถือว่าข้อสอบมีความเชื่อม่ันสูง  
   จากการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ข้อสอบที่มี
คุณภาพทั้งสิ้นจ านวน 90 ข้อ ซึ่งข้อสอบยังครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
  4. บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning 
Management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยอาศัยขัน้ตอนการออกแบบรูปแบบการ
สอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน (Thienthong, 2011) ดังนี้  
   4.1 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ส าหรับการพัฒนา  
   4.2 การออกแบบ (Design) การออกแบบหน้าจอการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในขัน้ตอนการเรียนรู้  
   4.3 การพัฒนา (Development) พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบองค์ประกอบที่
สังเคราะห์ขึ้น 6 โมดูลหลัก โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยมูลเดิล (Moodle) ส าหรับพัฒนา  
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   4.4 การทดลองใช้ (Implementation) น าระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กลุ่มย่อย  
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 14 คน เพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาด น ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้งานจริง และน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือประเมินคุณภาพ
บทเรียนตามรูปแบบทีพั่ฒนาขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 1 
   4.5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการทดลองใช้บทเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มทดลองจริง (Field Test) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 2 
  5. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา น า
ผลลัพธ์ที ่ได ้มาหาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามทั ้งฉบับ ใช ้ส ัมป ระสิทธิ ์แอลฟาของ 
ครอนบาค ได้ค่าความเชื ่อมั ่นเท่า .86 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง สามารถน าไป
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 3 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการการทดลองใช้บทเรียนตามรูปแบบที่ พัฒนาขึ้นกับนักศึกษา 
กลุ่มทดลองในภาคสนาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2563 โดยก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบOne Group 
Pretest Posttest Design ดังนี้ (Thienthong, 2012) 
 
         E      O1      X        O2  
  
  โดยที่  E  หมายถึง  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
  

 
    O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 

      X  หมายถึง  บทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
      O2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
 1. ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มทดลอง เพ่ือแจ้งรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรม การแนะน าการใช้งานระบบ ชี้แจงข้อตกลงในการด าเนินกิจกรรม  
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 90 ข้อ 
 3. จัดกลุ่มผู้เรียนตามคะแนนสอบ จัดเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย และจัดกลุ่ม
ผู้เรียนแบบแมทชิ่ง โดยไดก้ลุ่มผู้เรียน 6 คนต่อ 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่ม 
 4. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ที่พัฒนขึ้น จ านวน 7 บทเรียน ที่ผู้สอนได้ก าหนดตารางกิจกรรมไว้ให้ โดยผู้เรียนใช้เวลาด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ รวม 48 คาบ เป็นแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ 2 
คาบ และเรียนออนไลน์ 2 คาบ 
 5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนตามวันและ
เวลาที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
 6. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประเมินคุณภาพของบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกเป็น  
7 ด้าน โดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน  
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สถิติ t-test dependent 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น จ าแนกเป็น 7 ด้าน โดยใช้
สถิติคือค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสตโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 โมดูล ดังนี้ 
  1.1 โมดูลผู้สอน ท าหน้าที่ในจัดเก็บข้อมูลผู้สอนและท าหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือ
ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนปกติและบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวผู้สอน และจัดการกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตั้งแต่จัดการเนื้อหาบทเรียน จัดการงานมอบหมาย จัดการแบบทดสอบ หรือจัดการกลุม่ผู้เรียน 
  1.2 โมดูลผู้เรียน ท าหน้าที่ในจัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้เรียนแต่ละคน ประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนตัวผู้เรียน และการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบ  
  1.3 โมดูลเนื้อหา ท าหน้าที่ในการจัดการเนื้อหาบทเรียน งานที่มอบหมาย และ
ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้  
  1.4 โมดูลการประเมินผล ท าหน้าที่ ในการสนับสนุนการประเมินต่าง ๆ ได้แก่   
การทดสอบก่อน-หลังเรียน การประเมินผลงานเดี่ยว และการประเมินกระบวนการท างานกลุม่  
  1.5 โมดูลการติดต่อสื่อสาร เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จัดเตรียมไว้สนับสนุนให้
ผู้สอนกับผู้เรียนสื่อสารกันได้อย่างสะดวก  
  1.6 โมดูลการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัครติวิสต์ ที่มีทรัพยาการแหล่งเรียนรู้ สื่อการ เรียนรู้ 
สถานการณปัญหาหรือการก าหนดโจทย์ปัญหา รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมกลุ่ม และ
แบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์เป็นขั้นตอน 
ในการใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาจากผู้สอน ผู้สอนก าหนดโจทย์ปัญหาในรูปของใบงานหรือ
ใบความรู้ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเนื้อหารายวิชาที่ใช้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนด าเนินการหาค าตอบ 
   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา โดยอาศัยข้อมูล
จากความจริงและความรู้เดิมของสมาชิก ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้ 
    1)  สิ่งที่โจทย์ต้องการ งานหรือสิ่งที่ต้องการให้ท า มีอะไรบ้าง 
    2)  รูปแบบผลลัพธ์ ออกแบบการแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ 
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    3)  ข้อมูลน าเข้า ขอ้มูลน าเข้าชนิดใดบ้าง เช่น ตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความ 
    4)  ตัวแปรที่ใช้งาน ก าหนดตัวแปรส าหรับน าเข้าหรือตัวแปรระหว่างการ
ประมวลผล ตลอดจนตัวแปรที่ใช้แสดงผลลัพธ์ 
    5)  การประมวลผล กระบวนการแก้ปัญหาหรือข้ันการประมวลผลข้อมูล 
   ขั้นที่ 3 ค้นคว้าหาข้อมูลและเสนอวิธีแก้ปัญหา สมาชิกแต่ละคนน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายร่วมกันเพื่อตอบปัญหาโจทย์ โดยผู้เรียนด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1)  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่มี
ล าดับหรือวิธีการแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน เริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้าย 
    2) ผังงาน (Flowchart) เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพหรือสัญลักษณ์  
ทีส่ะดวกต่อการพิจารณาถึงล าดับขั้นตอนการท างาน การเขียนผังงานไดจ้ากข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา 
    3) รหัสเทียม (Pseudocode) เป็นการใช้ภาษากลางในการอธิบายขั้นตอน
การท างานของโปรแกรมและข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา 
   ขั้นที่ 4 สร้างผลงานตามแนวทางที่เลือก เป็นการสร้างชิ้นงานตามแนวทางที่
สมาชิกทุกคนในกลุ่มก าหนดหรือเลือกวิธีการแก้ไขจากขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือพิสูจน์ค าตอบตามโจทย์
ปัญหา และร่วมกันสรุปประเด็นข้อค้นพบต่าง ๆ โดยการลงมือปฏิบัติหรือการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 
    1)  การเขียนโปรแกรม เป็นการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี 
    2)  การทดสอบโปรแกรม เป็นการทดสอบโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาด และให้ผลลัพธ์ตรงตามโจทย์ปัญหาที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
   ขั้นที่ 5 การน าเสนอและประเมินผล เป็นการน าเสนอผลลัพธ์ของค าตอบหรือผล
การสร้างสรรค์ผลงานจากการแก้ปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายและประเมินผลลัพธ์ร่วมกัน เช่น 
รายงานความก้าวหนา การส่งแฟ้มสะสมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และการท าแบบทดสอบ  
 ผลลัพธ์จากการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ ชื่อโดเมนคือ 
http://www.drajcharee.com/conpbl/ แสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที ่1 โครงสร้างหน้าจอภาพรวมของบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
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ภาพที่ 2 โมดูลผู้เรียน 
 
 2. ผลการหาคุณภาพบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน จ าแนกเป็น 7 ด้าน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ความหมาย 
1.  ด้านการออกแบบบทเรียน 4.46 0.16 มาก 
2.  ด้านเนื้อหาวิชา 4.63 0.04 มากที่สุด 
3.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 4.71 0.26 มากที่สุด 
4.  ด้านการจัดการข้อมูลผู้เรียน 4.54 0.05 มากที่สุด 
5.  ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.66 0.19 มากที่สุด 
6.  ด้านกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล 4.74 0.25 มากที่สุด 
7.  ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.86 0.22 มากที่สุด 

สรุปรวม 4.66 0.09 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.66, S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ด้านการติดต่อสื่อสาร ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.86, S.D. = 0.22) รองลงมาคือ 
ด้านกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.25)  
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.26) ตามล าดับ และ
อันดับที่น้อยที่สุดคือด้านการออกแบบบทเรียน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.46, S.D. = 0.16) 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 

t df Sig 

กลุ่มทดลอง (E) 36 23.92 38.47 -9.894 35 .000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
โดยใช้สถิติ t-test dependent ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเพ่ือพิจารณาผลคะแนนสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบหลัง
เรียนเทา่กบั 38.47 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 23.92 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x ̅ S.D. ความหมาย 
1.  ด้านเนื้อหาบทเรียน 4.59 0.59 มากที่สุด 
2.  ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ 4.48 0.57 มาก 
3.  ด้านการใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.56 0.73 มากที่สุด 
4.  ด้านกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 4.46 0.66 มาก 
5.  ด้านการจัดการข้อมูลผู้เรียน 4.47 0.73 มาก 
6.  ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.53 0.70 มากที่สุด 
7.  ด้านการประเมินผล 4.54 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.60 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.60)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาบทเรียน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59,  
S.D. = 0.59) ด้านการใช้ปัญหาเป็นฐาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.73) 
ด้านการประเมินผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.71) ตามล าดับ และ
อันดับที่น้อยที่สุดคือ ด้านกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.46,  
S.D. = 0.66) 
 
อภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.09 สามารถอภิปรายผลด้วยเหตุผลดังนี้คือ บทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนการสอนและผ่านการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน ADDIE อาศัยหลักการของวิธีการระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ส่งผลให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับ Thienthong (2011) กล่าวว่า ADDIE เป็นรูปแบบการสอนที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือใช้
ในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมทุก
กระบวนและเป็นระบบปิด โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วน าข้อมูล
ไปตรวจปรับขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมด สอดคล้องกับ Simmatun (2009) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีขั้นตอนในการวิจัยตามวิธีการเชิงระบบ 5 ขั้นตอน 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียน อยู ่ในระดับสูง มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.10 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และสอดคล้องกับ Surpare (2015) พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดค านวณและทักษะการเขียนโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและบทเรียน
ช่วยส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Butsakorn (2011)  
ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงพหุปัญญาบนพ้ืนฐานการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาหลัก ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ และสอดคล้องกับ Thongsanay (2015) 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานที่มีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติในกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนอย่างเป็นระบบตามกรอบของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
น าเสนอบทเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ระบบการติดต่อสื่อสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการท าภารกิจการแก้ปัญหาร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม มีการ
ช่วยเหลือโดยระบบติดตามความก้าวหน้าในการท ากิจกรรม และผู้เรียนกับผู้สอนหรือผู้เรียนกับผู้เรียน
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกตลอดเวลาผ่านช่องทางท่ีก าหนดในระบบ ท าให้ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อบทเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Cherdchanpipat (2010) เป็นการศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานที่มีแบบทางการเรียนต่างกันวิชา
สื่อการศึกษาเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาจากการเรียนแบบผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ความคิดเห็นของนักศึกษาจากการเรียนแบบผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.65 ความคิดเห็นของนักศึกษาจากการเรียนแบบผสมผสานที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน
ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.80 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม ผู้สอน
ควรเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอน 
สื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตให้มีความหลากหลายมากขึ้น และให้ค าแนะน า ปลูกฝังพฤติกรรม  
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. การทดลองใช้บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นน ามาใช้กับ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จึงเป็นผู้เรียนที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทดลองใช้บทเรียนตามรูปแบบการเรียน 
การสอนครั้งนี้ ดังนั้น ส าหรับผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ จะต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  
และปรับใช้ให้เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเนื่องจากศึกษาเฉพาะผู้เรียนเพียงกลุ่มเดียวที่ทดลองใช้บทเรียน

ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เรียน
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ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติหรือแบบอ่ืน ๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทดลอง
เปรียบเทียบกับผู้เรียนหลายกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 
อ่ืน ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนแบบใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้
แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด
ส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน และ  
2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 20 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบประเมินเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด
ส าหรับมหาชนฯ 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน 
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
มีผลการประเมินในส่วนของภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.72, S.D. = .05) 
และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้
แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia 
ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ค าส าคัญ 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were intended to 1) develop the augmented 
reality in massive open online course on augmented reality using unity and vuforia 
program for Undergraduate Students and 2) study the learning achievement after 
studying with augmented reality in massive open online course on augmented reality 
using unity and vuforia program for Undergraduate Students. The samples consisted of 
two groups: 10 experts, and 20 students studying at Faculty of Education, Prince of 
Songkla University. The research instruments consisted of 1) augmented reality in 
massive open online course quality evaluation form, 2) content quality evaluation 
form, and 3) students learning achievement tests. 
 The conclusions were as follows 1) the opinions of experts on the augmented 
reality in Massive Open Online course on Augmented reality using unity and vuforia 
program for Undergraduate Students unveiled the highest level ( X  = 4.72, S.D. = .05) 
and 2) there was significantly higher learning achievement of the student in the 
posttest than in the pretest at .01 level. 
 
Keywords 
 Augmented reality, Massive Open Online Course 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ โดยสามารถประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาและไม่จ ากัดเฉพาะภายในห้องเรียน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาด้านการศึกษา
ต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ได้ ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงเป็นหนึ่งในความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างความ
ท้าทายและสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจ เพ่ือไปสู่การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ไม่เพียงแต่การสร้าง
การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงเท่านั้น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ก็มีความจ าเป็นเช่นกัน ซึ่งที่
ผ่านมาผลการทดสอบความรู้ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบมี
คะแนนต่ ากว่ามาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีปัญหาในปัจจุบันได้อย่าง
ชัดเจน ปัญหาทางการศึกษาในสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักแต่กลับ
เพ่ิมและทวีความรุนแรงของปัญหามากขึ้น แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษา จนกระทั่งปัญหาการออกแบบหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองผู้เรียนทั้ง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

237 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในยุค 4.0 เป็น
ลักษณะและรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง การค้นคว้าหาความรู้ วิธีประมวลความรู้ จนไปถึงขั้นวิธีการคิดและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล (Sinlarat et al., 2016) เป็นเหตุผลให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการปรับตัว
ครั้งใหญ่ โดยสถาบันการศึกษาและครูผู้สอนจ าเป็นต้องจัดการศึกษาไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์
เพ่ิมขึ้น ปรับให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ บูรณาการทักษะการคิดขั้นสูงเข้ากับ
กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ควบคู่กันไป เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ความท้าทาย ส่งผลต่อความสุขและความสนุกกับการเรียนรู้ (Pornsrima, 2016) จากที่
กล่าวมาข้างต้น การศึกษาแบบเปิดเป็นค าตอบหนึ่งในการปรับกลยุทธ์ทางการจัดการเรียนรู้ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนด้วยทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกสั้น ๆ 
ว่า MOOC นั้น เป็นเครื่องมือที่สามารถบูรณาการความรู้ของโลกยุคปัจจุบันเข้ากับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
(Alhazzani, 2020) และพบว่ามีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ โดยการก ากับตนเอง (Self-Regulated 
Learning: SRL) (Littlejohn, Hood, Milligan & Mustain, 2016) นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลยุทธ์
การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเข้ากับการศึกษา ตัวอย่างเช่น  Augmented Reality 
(AR) Virtual Reality (VR) และ  Mixed Reality(MR) โดย  Augmented Reality (AR) หร ือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นการต่อเติมสื่อวิดีทัศน์และแอนิเมชั่นซ้อนทับไปกับความจริงที่ผู้เรียน
นั่งอยู่ในห้องเรียน (Azuma, 1997)  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการตอบสนองในล าดับที่สูงขึ้นในทาง
จิตพิสัยที่รับรู้ถึงกระบวนการ (Na-Songkhla, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fisk (2017) ที่
กล่าวถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้ใหม่  อันประกอบด้วย ความเท่าเทียมของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด และการเชื่อมต่อความรู้สู่
ระดับโลก เพื่อสนับสนุนผู้เรียนในมิติที่ต่างออกไป นอกจากนั้นยังตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนทางการคิดแก้ปัญหา การประยุกต์สิ ่งรอบตัวอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับการ
เรียนรู้ที ่มุ่งเน้นให้เห็นถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู ้เรียนไม่ต้องไปประสบเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย
ตนเอง แต่เสมือนอยู่ในสถานการณ์ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  
อย่างมาก  

จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา สามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน การใช้คอมพิวเตอร์ที่
แพร่หลายและความยืดหยุ่นของโทรศัพท์มือถือท าให้นักเรียนมี อิสระในการเรียนรู้ภายใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพ่ือฝึกฝนปรับตัวต่อการเรียนรู้ให้เข้ากับการแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์
และยังเป็นส่วนช่วยเตรียมความพร้อมแก่ผู้ เรียนระดับอุดมศึกษาก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ในยุคดิจิทัล  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนา
เทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ควรมีลักษณะ
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง 
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากร
การเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity 
Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งบน
ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  
Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาโดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ออกเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและขั้นตอนของพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบ
เปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือวิพากษ์และประเมิน
รูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนา
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เทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา จ านวน 10 คน 
โดยแบ่งเป็น 
  1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนใน ระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 5 คน  

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบ
เปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ จ านวน 20 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา 263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน 
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
บนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้
โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ 
เป็นแบบมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ส าหรับประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีเสมือนจริงบน
ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  
Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  
 2. แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาที่อยู่บนเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้
แบบเปิดส าหรับมหาชน เป็นแบบมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ส าหรับประเมินคุณภาพเนื้อหา
ของเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ที่ได้ผ่าน
การหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.70 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน  
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนมหาชน เรื่อง  
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ได้รับ
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพ โดยแบ่ง 
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การประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากร
การเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity 
Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา และ ด้านที่ 2 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาที่อยู่บน
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยสามารถจ าแนก
รายละเอียดผลของการประเมินได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ

มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 
 S.D. 

1. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์มีภาพและเสียงคมชัด 4.80 .44 มากที่สุด 

2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา 4.60 .54 มากที่สุด 

3. เสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.60 .54 มากที่สุด 

4. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 4.80 .44 มากที่สุด 

5. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ขึ้น 

4.40 .54 มาก  

6. เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดียของเทคโนโลยีเสมือนจริง สัมพันธ์กับ
เนื้อหาหลักที่ต้องการน าเสนอ 

4.20 .83 มาก  

7. เทคโนโลยีเสมือนจริงทั้งเนื้อหาและมัลติมีเดียมีความสวยงาม 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.60 .54 มากที่สุด 

8. ค าแนะน าวิธีการใช้งาน และการติดตั้ง Application มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.80 .44 มากที่สุด 

9. Application ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน 5.00 .00 มากที่สุด 

10. Application แสดงผลอย่างรวดเร็ว 4.80 .44 มากที่สุด 

11. เทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี
ยิ่งขึ้น  

4.60 .54 มากที่สุด 

12. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริง ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดส าหรับมหาชน 

4.60 .54 มากที่สุด 

13. เทคโนโลยีเสมือนจริง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิดส าหรับมหาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 
learning) ของผู้เรียน 

5.00 .00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 
 S.D. 

14. สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
เสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอน 

5.00 .00 มากที่สุด 

15. สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเหมาะ
ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

5.00 .00 มากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือน 4.72 .05 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้
แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia 
ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ในส่วนของภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72, 
S.D. = .05) โดยมีด้าน สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีทัศน์ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และ 
เนื้อหาในสื่อมัลติมีเดียของเทคโนโลยีเสมือนจริง สัมพันธ์กับเนื้อหาหลักที่ต้องการน าเสนอ อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาที่อยู่บนเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้

แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity 
Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 
 S.D. 

1. เนื้อหาให้ความรู้ต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 4.40 .54 มาก 

2. เนื้อหาให้ความรู้ที่ถูกต้องต่อผู้เรียน 4.60 .54 มากที่สุด 

3. เนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์สื่อได้ง่ายขึ้น 4.00 .70 มาก 

4. เนื้อหาเหมาะส าหรับการน าไปจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิดส าหรับมหาชน 

4.20 .83 มาก 

5. เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมต่อผู้เรียน 4.80 .44 มากที่สุด 

6. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้เรียน 5.00 .00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

แปลผล 
 S.D. 

7. เนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปจัดการเรียนการสอนแบบเปิดส าหรับ
มหาชน 

4.60 .54 มากที่สุด 

8. ปริมาณของเนื้อหาทั้งหมดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการ
สร้างสรรค์สื่อด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง 

4.80 .44 มากที่สุด 

9. รูปแบบของ Marker มีความเหมาะสม และสื่อได้ตรงกับเนื้อหา 3.80 .83 มาก 

10. สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเหมาะส าหรับการ
เป็นสื่อเสริมร่วมกับการจัด การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดส าหรับ
มหาชน 

4.60 .54 มากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.48 .05 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาที่อยู่บนเทคโนโลยีเสมือนจริงบน
ทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  
Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ในส่วนของภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( = 4.48, S.D. = .05) เนื้อหามีความถูกต้องและให้ความรู้ต่อผู้เรียนได้อย่างชัดเจน สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์ ต่อยอดในการพัฒนาสื่อของตนเองได้ 
 
 2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด
ส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ดังตาราง 3 
 การศึกษาการใช้รูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 20 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา 263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบ
ก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว (One-group pretest-posttest design) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากร
การเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม 
Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

 
รายการทดสอบ คะแนนเฉลี่ย S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 9.95 3.38 10.08 18 0.00** 

หลังเรียน 14.74 2.09 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนา
เทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยใช้สถิติ  
t-test ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เพ่ือพิจารณาผลคะแนนสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 
14.74 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.95 
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน 
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 ผลการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง 
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวทางการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้
แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
  1.1 ประเด็นด้านการพัฒนา   
  การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นการจ าลองเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นโลกแห่ง
ความเป็นจริงผสานกับโลกเสมือนจริง โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการ
เรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  
   1.1.1 ด้านเนื้อหาและรูปภาพ ประกอบด้วย 1) การก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาและรูปภาพบนเทคโนโลยีเสมือนจริงฯ และ 2) การก าหนดรูปแบบการน าเสนอและกิจกรรมที่
น าเสนอผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ โดยทั้งเนื้อหา
และรูปภาพภายในเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนฯ จะต้องไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  
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   1.2 รูปเล่มเนื้อหา ก าหนด Marker  
    1.2.1 รูปเล่มเนื้อหา จะอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิสก์ที่ผู้เรียน
สามารถดาวน์โหลดออกไปได้ตามความต้องการ  
    1.2.2 Marker ได้แก่ รูปภาพที่ถูกก าหนดเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ เป็น
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือระบุถึงรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวชิ้นงาน ช่วยให้เกิดการ
แสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แอนิเมชั่น หรือ วีดิทัศน์ เป็นต้น ส าหรับการประมวลผลระหว่าง 
Marker และสื่อมัลติมีเดียสามารถแสดงผลได้ทั้งออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) โดย 
Marker จะปรากฏอยู่ในหน้าต่าง ๆ ภายในรูปเล่มเนื้อหา 
    1.2.3 สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่มีรูปแบบ ลักษณะของการน าเสนอ
แบบแอนิเมชั่น หรือ วีดิทัศน์ เป็นต้น ในกรณีที่เป็นสื่อแบบวีดิทัศน์ ความยาวของสื่อควรอยู่ระหว่าง 
7-10 นาที โดยสื่อมัลติมีเดียจะท างานผสานร่วมกับ Marker 
  1.2 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา เผยแพร่ผ่านบทเรียน
ออนไลน์ที่อยู่ในลักษณะของทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน โดยผู้เรียนสามารถเรียน
ผ่านบทเรียนออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือที่ถูกออกแบบและจัดท าขึ้นในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบในการเรียนเพ่ิมเติม  
 นอกจากผลการประเมินเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม  Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังพบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนกับการจัดการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับแนวคิดที่ว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถน ามาใช้จัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสื่อวีดีทัศน์ที่มีการอธิบายเนื้อหาอย่างเป็น
ขั้นตอนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้การน าเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับ
มหาชนฯ มาใช้ในการเรียนการสอนจะเกิดประโยชน์และช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียน แต่ก็มีข้อพึงระวัง ได้แก่ เทคโนโลยีเสมือนจริงมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการพัฒนาท าให้เป็นการ
สิ้นเปลืองเวลาและอาจเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้สอน และ การขาดแคลนอุปกรณ์หรือความไม่เท่า
เทียมในด้านอุปกรณ์ของผู้เรียนอาจเป็นอุปสรรคที่กีดขวางการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเรียน 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
เทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยใช้สถิติ  t-test  
ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพ่ือ
พิจารณาผลคะแนนสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 14.74  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.95 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaosaiyaporn (2017) ที่พบว่าผลการศึกษาทักษะความใฝ่รู้
ของผู้เรียนอุดมศึกษาหลังเรียนกับเนื้อหาที่พัฒนาตามแม่แบบในทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านการ
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เรียนรู้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมทักษะความใฝ่รู้ของผู้เรียนอุดมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ Prompalad (2017) ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลามของผู้เรียน
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน 

เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
นี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามสถานการณ์การน าไปใช้งาน ลักษณะของผู้เรียนเพ่ือความ
เหมาะสมและการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเรียนของผู้เรียน  

2. การน าเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง การ
พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ไปใช้
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนและผู้ เรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   

3. การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน เรื่อง 
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชนที่มุ่งเน้นใน
เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้เพ่ือต่อยอดหรือน าไปสู่
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงท าให้คนในสังคมเผชิญปัญหาทางสุขภาพจิตมากขึ้น จึงมี      

ความต้องการเข้าถึงบริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงง่าย สะดวก และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ
จากความคิดเห็นต่อรูปแบบการให้บริการการปรึกษาแบบออนไลน์ของผู้รับบริการ การปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาในรูปแบบออนไลน์มีความสะดวกในด้านการจัดสรรเวลา การเลือกสถานที่ที่ต้องการ
พูดคุยได้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดเด่นของการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในรูปแบบออนไลน์ คือ  
ความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ อย่างไรก็ตามการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคนิคบางอย่างในการช่วยให้ผู้รับบริการได้ส ารวจตนเองเพ่ิมมากขึ้น  
การวินิจฉัยโรค หรือการจ่ายยาในกรณีที่ผู้ รับบริการเป็นโรคทางสุขภาพจิต ทั้ งนี้จุดเด่น  
ของการปรึกษาเชิงจิตวทยาแบบออนไลน์ คือ ความสะดวก ประสิทธิภาพของการให้บริการที่
เทียบเท่าการปรึกษาแบบออฟไลน์ รวมทั้งมีการเก็บความลับของผู้รับการปรึกษาด้วยเช่นกัน  
ท าให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น 
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ค าส าคัญ 
 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ จิตวิทยา 
 

ABSTRACT 
Social changes made people in the society face more mental health problems. 

They tend to be needed counseling services. Providing online counseling is a service 
that makes clients easy to access, convenient, and flexible. The opinions towards 
online counseling services from clients found that online counseling is convenient for 
time allocation, choose a place to talk. The distinctive point of online counseling is 
the convenience of time and place. However, online counseling still has limitations 
regarding using some counseling techniques to help counselees to deep explore 
themselves, diagnosis or dispensing of medication in the case the clients have mental 
health problems. The outstanding point of online counseling is the convenience, the 
efficiency of the service is equivalent to that of offline counseling. Including the 
confidentiality of the counselor as well makes online counseling more popular. 
 
Keywords 
 Counseling Service, Online Counseling Service, Psychology 
 
บทน า 

สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ท าให้คนในสังคมเผชิญกับภาวะความ
กดดันทางจิตใจ อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปัจจุบันนั้น เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) ซึ่งการเกิดขึ้นของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในเทคโนโลยีเดิม ในส่วนของเจ้าของ
ตลาดเดิมที่ โดนทดแทนโดยส่วนมากก็จะไม่สามารถปรับตัวได้  (Christensen, 1997) ท าให้
อุตสาหกรรมเดิม ๆ จะต้องดิ้นรนต่อสู้ หรือในบางองค์กรอาจจะต้องดิ้นรนเพ่ือเอาตัวรอด เพราะ
เส้นทางเดินของเทคโนโลยี (Technology trajectory) การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานั้น ย่อมส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วิถีความเป็นอยู่ อาชีพ รวมทั้งมีการแข่งขันที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าไมตรีสัมพันธ์ กลายเป็นสังคมที่ต้องดิ้ นรนต่อสู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก่อให้เกิด       
ความกดดันจนกลายเป็นความเครียดในตัวบุคคล รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ใช้เครือข่ายสังคม (Social media) ในการสั่งอาหารแทนการไปรับประทานอาหารที่ร้าน นอกจากนั้น
การด าเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และตามมาด้วยปัญหา
สุขภาพจิตอื่น ๆ (Chaouloff, 2013) 

ในปี  2559 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ ( Assumption 
University Poll [AU Poll], 2016) ได้น าเสนอสถิติความเครียดของคนกรุงเทพ โดยได้ศึกษาตัวอย่าง
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จ านวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวอย่าง พบว่า ผลส ารวจใน
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย (ร้อยละ 71.06) ไม่มีความสุขเลย (ร้อยละ 
62.41) รู้สึกหมดก าลังใจ (ร้อยละ 47.61) และไม่อยากพบปะผู้คน (ร้อยละ 43.86) เป็นครั้งคราวถึง
บ่อย ๆ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเครียดในกลุ่มประชาชนแต่ละวัย (Generation) พบว่า 
ประชาชนในกลุ่ม Gen X (อายุ 36-50 ปี) มีความเครียดมากที่สุด รองลงมาคือ Gen Y (อายุ 25-35 
ปี) ส่วนกลุ่มที่มีความเครียดน้อยท่ีสุดคือประชาชนในกลุ่ม Gen B (อายุ 51-69 ปี) และในปี 2562 ผล
การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปีงบประมาณ 2562 
จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์พบว่า มีวัยรุ่นโทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษาในเรื่อง
ความเครียดสูงสุด โดยกลุ่มวัยรุ่น อายุ 11-19 ปี โทรมาขอรับบริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 
ประมาณ 10,000 สาย ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกส าหรับวัยรุ่น ได้แก่ อันดับที่ 
1 ความเครียด/วิตกกังวล ร้อยละ 51.36 อันดับที่ 2 ปัญหาความรัก ร้อยละ 21.39 และอันดับที่ 3 
ซึมเศร้า ร้อยละ 9.82 (Department of Mental Health [DMH], 2019) ดังนั้นความเครียดจึงเกิด
ขึ้นกับคนในทุกช่วงอายุ และในปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นกับวัยรุ่นมากขึ้น เพราะความเครียดเกิดจากทั้ง
ปัจจัยภายใน และภายนอก (Miller & Keane, 1972) หากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง สภาพความเครียดของบุคคลก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจความเครียดให้มากท่ีสุด 

ผลของความเครียดส่งผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ ร่างกาย และพฤติกรรม ซึ่งความ
เลวร้ายของสิ่งที่ตามมาจะเกิดมากเกิดน้อย เป็นเหตุให้สิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น จึงจ าเป็นต้องปรับตัว
ให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามความเครียดของบุคคลที่มากหรือ
น้อย ส่วนใหญ่เป็นเหตุมาจากสังคม และสภาพสังคมที่เลวร้ายในปัจจุบันที่ก าลังเกิดมากขึ้นคือ  
ความเหลื่อมล้ า ซึ่งความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงขึ้น สะท้อนจากข้อมูลในรายงาน     
The Inclusive Development Index 2018 (World Economic Forum, 2018) ความเหลื่อมล้ า
ด้านความมั่งคั่งของไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2013-2018) และติดเป็น
ล าดับที่ 10 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าด้านความมั่นคั่งสูงที่สุดจากทั้งหมด 107 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังคงเห็นความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสการศึกษาในเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งความ
เหลื่อมล้ าทางด้านโอกาสส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นได้ใน
อนาคต ปัญหาที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มผู้ที่อยู่ล่างสุดของสังคม เปรียบเทียบข้อมูลอายุขัยระหว่าง
ประเทศ คะแนนสอบคณิตศาสตร์และการรู้หนังสือของเด็ก ๆ อัตราการตายของทารกแรกเกิด อัตรา
การเกิดอาชญากรรม สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในเรือนจ า อัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่ น ระดับ
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ภาวะน้ าหนักเกิน อาการป่วยทางจิต การติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด (Albor, 
Wilkinson, Pickett, & Ballas, 2009) 
 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นบริการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาทางสุขภาพจิตได้ เนื่องจาก   
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอาศัยการสื่อสารแบบ
สองทาง ผู้ที่ให้การปรึกษามีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้ผู้รับการปรึกษา ได้ส ารวจ ท าความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อม จนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Corey, 
2013) ซึ่งจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้การปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา หรือ
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จิตแพทย์ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตสูงมากขึ้น ท าให้การบริการทางด้านการ
ปรึกษาแบบตัวต่อตัว เข้าถึงยากมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ต้องการรับริการที่อยู่ในต่างประเทศ หรืออยู่
ต่างจังหวัด รวมไปถึงการเดินทางที่ติดขันในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นการหาเวลาว่างในปัจจุบันก็
เป็นเรื่องยาก ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นอุปสรรคในการใช้บริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา การให้การ
ปรึกษาออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาแทรกแซงอุปสรรคดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ต้องการใช้บริการ เข้าถึงการ
บริการมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากนั้นยังพบว่ามีการศึกษาการเกี่ยวกับการให้การปรึกษาทางด้าน
ออนไลน์มีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผู้มาปรึกษา (Vongtangswad,  Tuicomepee, 
& Sirikantraporn, 2017) อย่างไรก็ตาม การให้การปรึกษาทางด้านออนไลน์ก็มีอุปสรรคที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข และมีข้อจ ากัด เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหากการปรึกษาทางด้านออนไลน์
สามารถลดข้อจ ากัดดังกล่าวลงมาได้ ก็จะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาความเครียดในสังคมไทยที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน และสามารถรับรองผู้รับบริการได้ไม่ว่าอยู่
ที่ใด หรือเวลาใดก็ตาม 
  
ความจ าเป็นของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ 

สภาวะในปัจจุบันมีเหตุการณ์ดังที่กล่าวไปแล้วส่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน ที่ท าให้
บุคคลเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียด รวมถึงเกิดความคับข้องใจที่ส่งผลทางด้านลบต่อสภาพ
จิตใจและร่างกาย เช่น สภาวะรถติด เกิดโรคระบาด การใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 
ซึ่งท าให้บุคคลเหล่านี้จ าเป็นต้องการพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษา เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย ร่วมกันหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ในปัจจุบันมีผู้คนที่เกิดปัญหาเหล่านี้มากมายที่ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาพบกับ
ผู้ให้การปรึกษา เพราะไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวของตนเองแบบพบหน้า รวมถึงความสะดวกในการเข้า
พบผู้ให้การปรึกษาเพราะอาจจะต้องมีการนัดหมายก่อนล่วงหน้า จึงท าให้ผู้คนหันมาใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการติดต่อกับผู้ให้การปรึกษา เพราะมีความสะดวก เข้าใจได้ง่าย สามารถท่ีจะเล่าเรื่องราว
ของตนได้อย่างเต็มที่ และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ยังท าให้กลุ่มคนหลายกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด เพราะในสังคมปัจจุบันผู้คนต่างใช้สื่อออนไลน์อยู่ในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะ
เป็นการท างาน การเรียน หากิจกรรมเพ่ือความบันเทิงผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น Facebook 
Messenger, Line ฯลฯ ซึ่งสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วและยัง
ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในยุคนี้มาก (Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra 
Institute [CAMRI], 2017)  

Wong, Bonn, Tam & Wong  (2018) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบพบหน้า (Face-to Face Counseling) และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ 
(Online Counseling) ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่า นักศึกษามีเจตคติทางบวกกับวิธีการให้
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งนี้ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
มีแนวโน้มที่จะเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับ
การจัดบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เข้าถึงบริการได้
ง่ายมากข้ึน และอาจน าไปสู่การปรับเปลี่ยนการเข้ารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นแบบพบหน้า 
ส าหรับประเทศออสเตรเลียได้มีการท าการศึกษาการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบออนไลน์
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พบว่า การให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เติบโตมากขึ้น ซึ่งการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบออนไลน์ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้ อีเมล โปรแกรมแชท web-based messaging 
video conference และรูปแบบอ่ืน ๆ โดยมีข้อดีคือ สามารถให้บริการได้แม้ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล มี
ความสะดวกสบาย ลดการป้องกันตนเองของผู้รับบริการที่ต้องเปิดเผยเรื่องราวให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็น
คนแปลกหน้า เพ่ิมความยืดหยุ่นในการให้บริการค่าใช้จ่ายต่ า และสามารถที่จะบันทึกการบริการการ
ปรึกษาด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผลการศึกษาไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า การให้บริการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบออนไลน์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหน้า แต่ผลการวิจัยก็
สะท้อนว่า มีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน (Chester & Glass, 2006) 

นอกจากนี้ Vongtangswad (2010) ได้ศึกษาเรื่องการบริการด้านสุขภาพจิตทางอินเตอร์เน็ต: 
ลักษณะปัญหาของผู้รับบริการและประสบการณ์ของผู้ให้บริการผ่านโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น ผลการวิจัย
พบว่า การบริการสุขภาพจิตทั้งอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ท าให้กลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ า 
สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ง่าย โดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งการบริการสุขภาพจิตทาง
อินเตอร์เน็ตยังเหมาะส าหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการที่จะรับบริการด้านสุขภาพจิต แต่ไม่กล้าที่จะ
เข้าไปรับบริการด้วยตนเอง เนื่องจากไม่สะดวกใจหรือไม่คุ้นเคยกับการพูดคุยกับคนแปลกหน้า
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงบริการ เช่น ไม่
ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไป จึงท าให้ผู้รับบริการมีความสะดวก
ที่จะน าประเด็นปัญหาเรื่องส่วนตัวมาเล่าเพ่ือปรึกษากับผู้ให้บริการได้อย่างสบายใจ และในปี 2016 
ได้มีการศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบออนไลน์แนวอัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยมต่อ
สุขภาวะของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่มีบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ ผลการศึกษาพบว่า การ
ปรึกษาออนไลน์มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาสุขภาวะของนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคง
ทางอารมณ์สูงและไม่มั่นคงทางอารมณ์ต่ าได้เหมือนกัน โดยในกระบวนการปรึกษาแนวอัตถิภาวนิยม-
มนุษยนิยมแบบออนไลน์ นักจิตวิทยาการปรึกษาให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนปัญหาของตนเองอย่าง
ละเอียดลึกซ้ึง ตระหนักรู้ในตนเองผ่านกรอบแนวคิดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวอัตถิภาวนิยม-มนุษย
นิยม ยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกด าเนินชีวิตในหนทางใหม่ที่
สอดคล้องกับความเป็นตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาคือ นิสิตนักศึกษามีความรู้สึกมั่นคงในการ
ใช้ชีวิตมากข้ึน คลายความเศร้า ความกังวลจากประเด็นที่เคยค้างคาใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้สอดคล้องกลมกลืนโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง และมีความพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้น ผลการวิจัย
ยังแสดงให้เห็นว่าคะแนนสุขภาวะในระยะหลังการทดลองของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบ
ออนไลน์และการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแบบพบหน้ามีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ในระดับที่
สามารถเพ่ิมสุขภาวะของนิสิตนักศึกษาได้ (Vongtangswad, 2016) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่
แตกต่างจากการให้บริการรูปแบบดั้งเดิม แต่เป็นวิธีการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย โดยเฉพาะสภาวะ
ปัจจุบัน เมื่อบุคคลต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน ก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ 
เช่น สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าให้ต้องหยุดงานเป็นเวลาหลายวัน ท าให้รายได้จากการ
ท างานน้อยกว่าปกติ จากท่ีเคยพบเจอกับเพื่อนร่วมงานก็ปรับมาเป็นท างานอยู่ในบ้านเท่านั้น จึงท าให้
บางคนเกิดความวิตกกังวล คับข้องใจ และเกิดเป็นความเครียดสะสมในระยะยาว ถึงแม้ว่าสถานการณ์
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จะดีขึ้น แต่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังมีความเครียดและไม่สบายใจจากสถานการณ์นั้นอยู่ จึงต้องหา
ช่องทางที่จะท าให้ตนเองผ่อนคลายหรือต้องการพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งการมาพบผู้ให้การปรึกษาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากล าบาก จึงท าให้ช่องทางการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประโยชน์อย่างมาก และทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ไม่ว่าจะกลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่รวมถึงวัยผู้สูงอายุ และนอกจากจะท าให้บุคคล
สามารถพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาได้อย่างเป็นการส่วนตัวแล้ว บุคคลยังรู้สึกปลอดภัยเพราะได้อยู่ใน
สถานที่ที่คุ้นเคย ไม่ต้องเปิดเผยตนเอง ไม่ต้องเผชิญหน้า ท าให้บุคคลที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราว
ของตนกับคนแปลกหน้า สามารถใช้ช่องทางออนไลน์นี้เพ่ือพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาได้อย่างปลอดภัย
และเป็นประโยชน์มากที่สุด (Vongtangswad, 2016) ท าให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถร่วมพูดคุยกับ
ผู้รับการปรึกษา แม้จะอยู่คนละสถานที่ เกิดความสะดวกสบายกับทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการ
ปรึกษา ลดการเดินทางที่ต้องมาพบเจอกับผู้ให้การปรึกษาโดยให้การปรึกษากันผ่านสื่อออนไลน์แทน 
จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้และร่วมพูดคุยกับผู้ให้การปรึกษาโดยตรง ซึ่งการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์จึงมีความจ าเป็นและสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 
 
การเปรียบเทียบระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์ 
 รูปแบบของการให้บริการการปรึกษาในปัจจุบัน อาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 
การปรึกษาแบบออฟไลน์ และการปรึกษาแบบออนไลน์ 
 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออฟไลน์ คือ การให้บริการแบบดั้งเดิมที่ผู้ให้การปรึกษามี
สถานที่ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาล คลินิก หรือหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะทางด้านการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา โดยที่ผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselor) จะประจ าอยู่ที่สถานที่ให้บริการ และ
ผู้รับบริการจะเป็นฝ่ายเดินทางไปพบผู้ให้บริการ ซึ่งจะท าให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ในขณะที่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ ผู้ให้การปรึกษาจะไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง การให้บริการจะกระท าผ่านแอปพลิเคชัน  ซึ่งผู้ให้การปรึกษาจะอยู่ที่หนึ่ง และ
ผู้รับการปรึกษาจะอยู่อีกที่หนึ่ง  
 

ทั้งนี้การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออฟไลน์และออนไลน์ น ามาเปรียบเทียบกันใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ 
 

ประเด็น การให้บริการแบบออฟไลน์ การให้บริการแบบออนไลน์ 
สถานท่ีใน     การ
ให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการขึ้นอยู่กับสถานท่ีท างาน
ของผู้ให้บริการ 

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา
สามารถเลือกสถานท่ีให้บริการได ้

เวลา ผู้ให้การปรึกษาสามารถให้บริการเฉพาะใน
ช่วงเวลาท าการของหน่วยงานท่ีผู้ให้การ
ปรึกษาท างาน 

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา
สามารถเลือกช่วงเวลาทีส่ะดวกในการ
ให้บริการ แม้เป็นช่วงเวลากลางคนืท่ี
นอกเหนือจากเวลาท าการ 

ปฏิสัมพันธ์ ผู้ให้การปรึกษามีปฏสิัมพันธ์กับผู้รบัการ
ปรึกษาไดโ้ดยตรง และสามารถใช้การสัมผัส 
เพื่อให้ก าลังใจผู้รับ  การปรึกษาได้ (ในกรณี
ที่จ าเป็น) นอกจากน้ีการรับรู้อารมณผ์ู้รับ
การปรึกษาจากสีหน้า ท่าทางท าได้เต็มที่
มากกว่า เพราะเป็นการให้บริการแบบพบ
เจอกัน ผู้ให้การปรึกษาจึงสามารถสังเกต
อากัปกิริยาของผู้รับการปรึกษาไดม้าก 

หากเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถให้บริการ
แบบเห็นหน้าได้ ผู้ให้     การปรึกษา
สามารถเห็นหน้าผู้รับ   การปรึกษาได้ แต่
ไม่สามารถสัมผัสผู้รับการปรึกษาได้ จึงอาจ
ไม่สามารถใช้ทักษะบางอย่าง เช่น การ
สัมผสัได ้นอกจากน้ีการสังเกตอารมณจ์ากสี
หน้า ท่าทางอาจมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะหาก
ผู้รับการปรึกษาไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน 
จะมีข้อจ ากัดในดา้นการสังเกตความ
สอดคล้องระหว่างภาษาพูดและภาษา
ท่าทาง 

การนัดหมาย ผู้รับการปรึกษาต้องรอคิว และบางครั้งการ
ท างานนัดหมายอาจต้องใช้ระยะเวลานาน
กว่าจะได้พบผู้ให้การปรึกษา รวมทั้งผู้รับ
การปรึกษาอาจไมส่ามารถเลือกผู้ให้การ
ปรึกษาท่ีตนพอใจได้  

ผู้ให้การปรึกษามีตารางเพื่อให้ผูร้บัการ
ปรึกษาเข้ามาเลือกช่วงเวลาทีผู่้รับบริการ
สะดวกได้ โดยไม่ต้องรอคิว หรือใช้เวลารอ
ไม่นานก็ได้รับบริการ และผู้รับบรกิาร
สามารถเลือกนดัหมายผู้ให้การปรกึษาที่ตน
พอใจได้ โดยดูจากประวัติของผู้ใหก้าร
ปรึกษา 

การเช่ือมโยงกับ
การรักษาโรค 

ในกรณีของจิตแพทย์สามารถวินิจฉัยโรค
และจ่ายยาได ้

ในกรณีของจิตแพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรค
และจ่ายยาได ้

ความราบรื่น
ของการ
ให้บริการ 

ขึ้นอยู่กับสถานที่ของการให้บริการ 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การ
ปรึกษาและผู้รับการปรึกษา 

ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษา
และผู้รับการปรึกษา 

ความต่อเนื่อง
ของการรับริการ 

ผู้ให้การปรึกษาสามารถนัดหมายได้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถนัดหมาย
เพ่ือติดตามผลการให้บริการได้ 

การให้บริการอาจไม่มีความต่อเนื่อง 
โดยผู้ให้การปรึกษาไม่สามารถนัด
หมายต่อได้ หากผู้รับการปรึกษาไม่
ยินยอม ซึ่งผู้รับการปรึกษาสามารถ
เลือกผู้ให้การปรึกษาคนอ่ืน ๆ ได้ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น การให้บริการแบบออฟไลน์ การให้บริการแบบออนไลน์ 
ความสะดวกของ
การให้บริการ 

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาต้อง
เดินทางไปยังสถานที่ให้บริการ ผู้ให้การปรึกษา
อาจเลือกเวลาที่สะดวกในการให้บริการได้ แต่
ผู้รับการปรึกษาไม่สามารถเลือกสถานที่และ
เวลาที่สะดวกในการให้บริการและรับบริการได้ 
นอกจากนี้ผู้รับการปรึกษาที่มีปัญหาและ
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ อาจไม่สามารถ
พบผู้ให้การปรึกษาได้ทันที เนื่องจากต้องมีการ
นัดหมายล่วงหน้า และอาจต้องใช้เวลารอนาน 

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาไม่
ต้องเดินทางไปยังสถานท่ีให้บริการ 
สามารถเลือกสถานท่ีและเวลาทีส่ะดวก
ในการให้บริการและรับบริการได้ รวมทั้ง
หากผู้รับการปรึกษาที่เกดิปัญหาสามารถ
ท าการนัดหมายผู้ให้การปรึกษาไดท้ันที 
หรือตามช่วงเวลาทีส่ะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย 
โดยไม่ต้องรอคิวนาน  

กระบวนการให้
การปรึกษา 

สามารถให้บริการตามกระบวนการของการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

สามารถให้บริการตามกระบวนการของ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แต่อาจมี
ข้อจ ากัดในข้ันตอนของการสร้าง
สัมพันธภาพ เนื่องจากข้อจ ากัดของ
ระยะเวลาในการปรึกษา ซึ่งมีช่วงเวลา
ก าหนดที่ชัดเจน และผู้ให้การปรึกษาไม่
สามารถใช้ทักษะหรือเทคนิคบางอย่าง
ทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้

ความเป็นส่วนตัว สถานท่ีให้บริการมีความเป็นส่วนตัวตามหลัก
วิชาการ 

ผู้ให้การปรึกษาจัดสรรสถานท่ีที่ใหบ้ริการ
ที่มีความเป็นส่วนตัวตามหลักวิชาการ 
ในขณะที่ผู้รบัการปรึกษาอาจไม่มสีถานท่ี
ที่เป็นส่วนตัวในการรับบริการ ในกรณีที่
อยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งหากผู้รบัการ
ปรึกษาไมต่้องการเปดิเผยตัวตนสามารถ
ท าได ้

การรักษาความลับ สามารถรักษาความลับตามหลักการของการ
ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้

สามารถรักษาความลับตามหลักการของ
การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากการสอบถามผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและผู้รับการปรึกษาที่ใช้บริการ 
             แอปพลิเคชัน OOCA และยินดีตอบแบบสอบถามเท่านั้น (OOCA, 2020b) 
 
 จากตารางที่ 1 ที่มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออฟไลน์
และแบบออนไลน์ พบว่าการให้บริการให้การปรึกษาแบบออฟไลน์ และออนไลน์ นั้นสามารถใช้
ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อได้เปรียบอยู่หลายประเด็น เช่น ความสะดวกของ       
การให้บริการ ที่ให้รับบริการโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการ และสามารถเลือกสถานที่และ
เวลาที่สะดวกในการให้บริการและรับบริการได้ อีกทั่งยังไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากใน
กรณีที่ผู้รับการปรึกษารู้สึกมีความเครียด หรือความไม่สบายใจอ่ืน ๆ และต้องการได้รับการปรึกษา
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ทันที อย่างไรก็ตาม มีประเด็นบางประเด็นที่เป็นข้อจ ากัดของการการปรึกษาทางด้านออฟไลน์ คือ 
ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากการการปรึกษาแบบออนไลน์ถึงแม้จะเป็นการการปรึกษา
แบบเห็นหน้ากัน สามารถแสดงสีหน้าของความเห็นอกเห็นใจได้ (ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาต้องการ
เปิดเผยตัวตน) แต่ในบางกรณีการสามารถสัมผัสตัวในเวลาที่ผู้การปรึกษาต้องการให้ก าลังใจผู้รับการ
ปรึกษา เช่น การสัมผัสที่หัวไหล่ หรือตรงต้นแขน (ในกรณีท่ีจ าเป็น) ก็จะเป็นข้อจ ากัด  

นอกจากประเด็นด้านการปฏิสัมพันธ์แล้ว การเชื่อมโยงกับการรักษาโรคก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
ที่เป็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการการปรึกษาแบบออฟไลน์และออนไลน์ เนื่องจาก       
การวินิจฉัยโรคนั้นในบางกรณีจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา หรือการปฏิสัม พันธ์ 
การสังเกตท่าทางที่มากกว่าการสังเกตจากสีหน้าเพียงอย่างเดียว และโดยเฉพาะการจ่ายยาของ
จิตแพทย์ก็ไม่สามารถจ่ายยาได้ ดังนั้นแล้วการปรึกษาทางออนไลน์จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้กับผู้ที่มี
ความไม่สบายใจ เช่น ผู้ที่มีความเครียด ความวิตกกังวล ที่ไม่ใช่ปัญหาทางจิตเวชที่มีความรุนแรง เช่น 
โรคจิตเภท  

ดังนั้นหากผู้การปรึกษามีปัญหาไม่สบายใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ
บางอย่างที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง หรือต้องการคนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจ รับฟัง 
การการปรึกษาแบบออนไลน์จะเป็นรูปแบบการการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะสามารถ
ขจัดข้อจ ากัดเช่น การเดินทาง เวลา โดยเฉพาะการรอคิวที่นาน เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ต้องการขอรับ
การการปรึกษาเป็นจ านวนมากยิ่งขึ้น ท าให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้ รวมไปถึงบุคคลที่
อยู่ห่างไกลจากสถานที่ให้บริการ การให้บริการการปรึกษาแบบออนไลน์จึงเปิดเครื่องมือที่สามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาทั้งเรื่องของเวลา สถานที่ และการรอคิวที่นานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับ
ผู้ที่เริ่มมีความไม่สบายใจ ความคับข้องใจ ความเครียด หากสามารถเยียวยาช่วยเหลือทันตั้งแต่
เบื้องต้น ก็จะสามารถยับยั้งไม่ให้บานปลายไปสู่ห่วงวิกฤตของชีวิตได้ 

อย่างไรก็ตาม Baker & Ray (2011) ได้ศึกษาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเป็นไปได้ของ      
การปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบออนไลน์พบว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีข้อดีคือ การ
เข้าถึงบริการได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ถูกจ ากัดในด้านของภูมิศาสตร์ แต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่
สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท าให้ผู้รับการปรึกษาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทก็สามารถเข้าถึงบริการได้ 
รวมทั้งผู้รับการปรึกษาบางรายอาจได้รับประโยชน์จากการรับการปรึกษาเพ่ือบรรเทาอาการเบื้องต้น
ได้ ส าหรับข้อเสียของการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ อาจมีข้อจ ากัดในกรณีที่
ไม่ได้ใช้วิธีการให้การปรึกษาตามเวลาจริง (Real Time) คือ การใช้อีเมลในการโต้ตอบ ข้อจ ากัดด้าน
เทคโนโลยี หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริงของผู้รับการปรึกษา 

นอกจากนี้การปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดส าหรับผู้รับการปรึกษาที่มี    
ความเสี่ยงฆ่าตัวตายและมีปัญหาทางสุขภาพจิตในระดับที่รุนแรง รวมทั้งเรื่องของความต่อเนื่องใน
การให้บริการในกรณีที่อินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนยังมีประเด็นถกเถียงด้านจริยธรรมใน
เรื่องของการรักษาความลับ เนื่องจากการพูดคุยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  (Baker & Ray, 2011; 
Chester & Glass, 2006) ทั้งนี้ในประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการรักษาความลับ จึงต้องมีนโยบาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการวิจัยที่ให้การก าหนดประสิทธิภาพของ        
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การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ และสร้างแนวปฏิบัติให้มีความเป็นมาตรฐาน (Baker & Ray, 
2011) 

 
ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ 
 บทความนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน  OOCA ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาแอป
พลิเคชันแล้ว โดยแอปพลิเคชัน OOCA เป็นแพลตฟอร์มให้บุคคลสามารถพบจิตแพทย์ หรือ
นักจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือปรึกษาปัญหาผ่านวิดีโอคอล โดยสามารถรับริการได้ทุกที่ ทุกเวลาตาม
ความสะดวกของผู้รับบริการ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
(OOCA, 2020a) โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอปพลิเคชัน OOCA มาจากการมองเห็นถึงข้อจ ากัด
ด้านการเข้าถึงบริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของคนต่างจังหวัด เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์
มีจ ากัด นอกจากนี้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต้องการสร้าง ความเข้าใจใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไทยว่า การเข้า
พบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานั้น ไม่จ าเป็นจะต้อง เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิต แต่เป็นคนธรรมดาที่ก าลัง
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงมีภาวะความเครียดต่าง ๆ ก็สามารถมีวันที่จิตใจอ่อนแอ
และต้องการที่พ่ึงพิงได้เช่นกัน ดังนั้น OOCA จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท าให้จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
การปรึกษา อยู่ใกล้และ ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น (Suriyasangpetch, 2017)  

ทั้งนี้การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านแอปพลิเคชัน OOCA มีข้ันตอนการรับบริการ ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเข้าใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน OOCA 
ที่มา : OOCA (2020a) 
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เมื่อนัดหมายผู้ให้การปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณ 10-15 นาที ผู้รับการ
ปรึกษาควรเข้าไปรอในห้องรอตรวจ เพ่ือกรอกประวัติส่วนตัวเพ่ิมเติม (ถ้ามี) และเมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ให้
การปรึกษาจะด าเนินการติดต่อผู้รับการปรึกษาผ่านฟังก์ชั่น Video Call จากนั้นเมื่อจบการพูดคุย ผู้รับการ
ปรึกษาจะได้รับผลการรับบริการปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทาง อีเมล/SMS ภายใน 5 วัน 

จากขั้นตอนของการใช้บริการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ไม่มีความซับซ้อน ผู้รับการปรึกษาสามารถ
เลือกนัดหมายวันเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการ รวมทั้งสามารถเลือกผู้ให้การปรึกษาได้ โดยสามารถศึกษาจาก
ประวัติและข้อมูลการแนะน าตัวเบื้องต้นของผู้ให้การปรึกษา แต่ผู้รับการปรึกษาจะต้องมีบัตรเครดิต/บัตรเด
บิต เพ่ือช าระค่าบริการล่วงหน้า ดังนั้นแอปพลิเคชัน OOCA จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีตอบสนองความ
ต้องการเข้ารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใช้แอพลิเคชั่น 
OOCA ก็มีข้อเสียตรงที่หากผู้รับบริการต้องการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จ าเป็นที่จะต้องใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควร และจะต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดหน้าพูดคุยเพ่ือที่ผู้
การปรึกษาจะสามารถสังเกตสีหน้าหรือท่าทางได้ ซึ่งจะสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพได้ 
นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีข้อเสียอีกอย่างก็คือการให้บริการแบบออนไลน์
จะไม่สามารถใช้ทักษะหรือเทคนิคบางอย่างที่ต้องอาศัยการสัมผัสได้ 
 
แนวโน้มในอนาคตของการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์ 

การปรึกษาแบบออฟไลน์และออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ดังนั้นด้วยสภาพสังคม
ในปัจจุบันบุคคลในสังคม มีแนวโน้มจะเลือกใช้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มากขึ้น 
สะท้อนจากผลการส ารวจความคิดเห็นของผ็ใช้บริการแอพพลิเคชั่นอูก้า ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่
ให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ พบว่า ผู้รับบริการปรึกษาแบบออนไลน์มีความ
คิดเห็นต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบออนไลน์ ดังนี้ (OOCA, 2020b)  
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้รับบริการปรึกษาออนไลน์  
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ท าให้ท่านสามารถจัดสรร
เวลาที่สะดวกได ้

4.60 .77 มากที่สุด 

2. การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลนม์ีความสะดวกช่วยท่าน
ประหยดัค่าเดินทาง 

4.22 1.13 มาก 

3. ท่านรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวเมื่อพูดคุยปัญหากับจิตแพทย/์นักจติวิทยาผ่าน
ระบบออนไลน ์

3.94 1.11 มาก 

4. การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ท าให้ท่านรู้สึกอุ่นใจเพราะได้
พูดคุยในสถานท่ีที่ท่านคุ้นเคย 

3.74 1.29 มาก 

5. การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ท าให้ท่านเลือกสถานท่ีที่
ต้องการพูดคุยได้ด้วยตนเอง 

4.28 1.07 มาก 

6. ท่านคิดว่า ไดร้ับประโยชนจ์ากการรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน ์ 4.28 .83 มาก 
ความคิดเห็นโดยภาพรวม 4.17 1.03 มาก 
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 ตารางที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการปรึกษาออนไลน์พบว่า ผู้ให้การปรึกษามี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17 
S.D.= 1.03) โดยผู้รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านระบบออนไลน์มีความคิดเห็นว่า การเข้ารับ
บริการลักษณะนี้ท าให้สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอันดับ 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.60 S.D.= .77) และมีความ
คิดเห็นว่า การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ท าให้เลือกสถานที่ที่ต้องการพูดคุยได้ด้วย
ตนเอง และได้รับประโยชน์จากการรับบริการแบบออนไลน์มาเป็นอันดับ 2 ซึ่งมีคะแนนเท่ากัน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.28 S.D.= 1.07) รวมทั้งผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่า การรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบออนไลน์มีความสะดวกและช่วยประหยัดค่าเดินทางเป็นอันดับที่  3 (ค่าเฉลี่ย  = 4.22  
S.D.= 1.13) ส่วนประเด็นที่ผู้รับการปรึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การรับบริการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบออนไลน์ท าให้รู้สึกอุ่นใจเพราะได้พูดคุยในสถานที่ที่ท่านคุ้นเคย (ค่าเฉลี่ย = 3.74  
S.D.= 1.29) อย่างไรก็ตามผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์อยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกหัวข้อ  
 นอกจากนี้จากการศึกษาการยอมรับในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตพบว่า บุคลากรกลุ่มนี้ให้การยอมรับรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์ โดยมองเห็นว่า มีประโยชน์และมีความสะดวกในการเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจิตมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย การอ านวยความสะดวกใน       
การติดต่อกับผู้รับบริการ และความปลอดภัยต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ (Lazuras & Dokou, 
2016) อย่างไรก็ตามการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์ก็มีสิ่งที่ควรพัฒนา นอกเหนือจากที่
ผู้รับบริการจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควร และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความง่ายในการ
ใช้แอปพลิเคชัน เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้ว สิ่งที่ควรจะพัฒนาเพ่ิมเติมคือการ
เชื่อมโยงการบริการแบบออนไลน์เข้ากับประกันสุขภาพและประกันสังคม เนื่องจากปัญหาทางจิตใจมี
ความเชื่อมโยงกับปัญหาทางร่างกาย (Katon, 2003) การคลอบคลุมถึงประกันจะท าให้ลดภาระของ
ผู้รับบริการมากขึ้น และเพ่ิมการเข้าถึงของบริการยิ่งขึ้น  

นอกจากแอพพลิเคชั่นอูก้าแล้ว ยังมีแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อีกมากมายที่ให้บริการการปรึกษาใน
รูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกัน และหลากหลายองค์กรก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการการ
ปรึกษาแบบออนไลน์ให้แก่บุคลากรของตน ทั้งนี้จุดเด่นของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ คือ 
ความสะดวก สามารถนัดหมายได้เร็ว การแสดงถึงความลับและความปลอดภัยในการบริ การ และไม่
ต้องเดินทาง จึงท าให้บุคคลในสังคมที่ต้องการรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสามารเข้าถึงบริการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงท าให้แนวโน้มเลือกใช้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์
สูงขึ้น เนื่องจากจุดเด่นของการให้บริการดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั่นเอง  
    
สรุป 

การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์มีความใกล้เคียงกับการให้บริการปรึกษาแบบ
ออฟไลน์ หรือรูปแบบดั้งเดิมที่ผู้รับการปรึกษาจะเป็นผู้ เดินทางเข้ารับจิตแพทย์/นักจิตวิทยา         
การปรึกษาในสถานที่ท างานของผู้ให้บริการ เนื่องจากจิตแพทย์/นักจิตวิทยาการปรึกษาจะใช้ทักษะ/
เทคนิคต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาได้ส ารวจตรวจสอบตนเอง ค้นหาความทุกข์ ตลอดจนค้นพบ
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แนวทางการแก้ปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือน าไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซึ่งจุดเด่นของการให้บริการในลักษณะออนไลน์ คือ ความสะดวกในด้านของการจัดสรรเวลา ประหยัด
ค่าเดินทาง และความสะดวกของการนัดหมาย อย่างไรก็ตามการปรึกษาเชิงจิตวิทยารูปแบบออนไลน์ 
ยังมีข้อจ ากัดในด้านของการใช้ทักษะหรือเทคนิคบางอย่างที่ต้องอาศัยการสัมผัส หรืออาศัย          
การมองเห็นผู้รับการปรึกษารอบด้าน รวมทั้งข้อจ ากัดในเรื่องของการวินิจฉัยโรค หรือการจ่ายยาใน
กรณีที่ผู้รับบริการเป็นโรคทางสุขภาพจิต ทั้งนี้จากจุดเด่นของการให้บริการปรึกษาแบบออนไลน์คือ 
ความสะดวก ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ประสิทธิภาพของการให้บริการที่เทียบเท่าการปรึกษาแบบ
ออฟไลน์ รวมทั้งมีการเก็บความลับของผู้รับการปรึกษาด้วยเช่นกัน ท าให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
ออนไลน์มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น  
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ธรรมดา โดยพิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้แต่งให้ใส่ตัวเลขยก (1) ก ากับท้ายนามสกุลผู้แต่ง
และด้านหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัด และ Email ที่สามารถติดต่อได้ ขนาด 14 ตัวธรรมดา โดยพิมพ์
ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษใต้สถานที่ท างาน 
4. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่อง กรณีบทความวิจัยภาษาไทย ให้เขียน
บทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 ค า 
 บทคัดย่อภาษาไทย หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
5. ค าส าคัญ ค าส าคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 ค า 
 ค าส าคัญภาษาไทย หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วยเคาะ 1 ครั้ง 
 ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วย Comma (,)   
6. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวธรรมดา บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และจัดพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย)  
 หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง ให้ 
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง 
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

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

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค ์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านสื่อ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู ้ 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 เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา 
(In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบ APA) โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่เป็นอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นอักษรโรมันตัวอ่านภาษาไทย แล้วจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

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

1. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้าง อิงให้ 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 
สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

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

การอ้างอิงในเนื้อหา 
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย

บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  

 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนังสือ (Book) 
รูปแบบ 
General Format 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนังสือที่ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

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

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

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

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

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

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

หนังสือที่มีบรรณาธิการ 
ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม 

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

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

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

บทหนึ่งในหนังสือที่มี
บรรณาธิการ 
Chapter in A Book 

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

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

สื่อโสตทัศน์ ประเภท วีดิทัศน์ เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก์ 
รูปแบบ 
General Format 

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

 
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ (Website) 

รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

รูปแบบ 
General Format 

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

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

  
 

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

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


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ 
(Publication Ethics) 

 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

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

2. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ 

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

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

แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน   ซึ่งถือเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว 
ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดข้ึนในระหว่างการส่งบทความเพ่ือรับการพิจารณา 

8. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และควรปรับปรุง
ค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

9. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 

1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอ่ืน  

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

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

6. ผู้เขียนจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา และ
ไม่น าเอกสารที่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหามาใส่ไว้ในรายการเอกสารอ้างอิง และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่
จ าเป็นอย่างเหมาะสม  

7. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกอง
บรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

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

9. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่
สอดคล้องกับข้อสรุป 

 
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ระเมินบทความ 

1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาแก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องตรวจสอบก่อนว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน
หรือไม่ หากพบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธ
การประเมินบทความนั้นๆ 

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

4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
5. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้น

อ่ืนๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 


