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  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครุศาสตร์  และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษา 

 

 
นโยบาย 

  1. บทความที่น าเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ซึ่งอาจ
เขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  2. บทความทีจ่ะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดเท่านั้น 
  3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการจัดพิมพ์ซ้ าซ้อนถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว 

  4. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบช่ือผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Double-blinded Review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ ในสังกัดเดียวกัน 
กับผู้นิพนธ ์
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บทคัดย่อ 
การวิจัยชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ    

แผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ 21 ของนักศึกษาในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน
ทั้งหมด 18 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 
แบบประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน  

ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =4.42, =0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทักษะด้านความร่วมมือท างานเป็นทีมและภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.77,  =0.67) 
รองลงมา คือ ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ( =4.58,  =0.65) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ( =3.95, =0.66) ส่วนความคิด
เห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า อยู่ในระดับมาก ( =4.60,  =0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.79, =0.42) รองลงมา คือ  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( = 4.71, = 0.44) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการวัดและ
ประเมินผล ( = 4.20,  = 0.41)  
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ค าส าคัญ 
 การใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนที่ความคิด การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ABSTRACT 
This classroom research was to study the learning management for using 

problem based learning and mind mapping to enhance 21st century skills and to study 
opinions on learning management for using problem based learning and mind mapping 
to enhance 21st century skills were 18 students studying on occupational toxicology in 
first semester of academic year 2019. The measurement tool used learning 
management plans on problem based learning and mind mapping to enhance 21st 
century skills, the learning skills in the 21st century assessment and the opinions on 
the teaching and learning questionnaire. 

The results of the study showed that the overall learning management for using 
problem based learning and mind mapping to enhance 21st century skills was high 
level (  =4.42,  =0.67). Consider of each aspect; the collaboration, teamwork and 
leadership skills average were highest levels (  =4 . 77,  =0 . 67) , followed by the 
cross-cultural understanding skill (  =4.58, =0.65), and the media and iinformation 
lliteracy skills average was least levels (  =3.95, = 0 .66) .  Furthermore, the overall 
opinions on learning management for using problem based learning and mind mapping 
to enhance 21st century skills of students was high level ( = 4.60, =0.47). Consider 
of each aspect; the average of teaching techniques and methods were highest levels  
(  = 4 . 79 ,  = 0 . 42 ) , followed by learning terms (  = 4 . 71 , = 0 . 44 ) , and the 
measurement and assessment average was least levels ( = 4.20,  = 0.41).  
 

Keywords 
 Problem-based Learning, Mind Mapping, 21st Century Skills 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาผู้เรียนถือเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ทันกับความท้าทายที่
เกิดขึ้นในด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น อาจารย์
ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ การเรียนรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็นส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในสังคมในอนาคต ถือเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Phakdichit, 2014) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มีสมรรถนะที่หลากหลาย เช่น ทักษะการสื่อสาร (การฟัง พูด อ่าน เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ทักษะการค านวณ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ทักษะการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การคิด
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนทักษะชีวิตและการท างาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนต้องออกแบบอย่างรอบคอบให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง บทบาทผู้สอนจะเป็นผู้ชวนให้คิด ชวนให้ท า อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า
และปรึกษา ไม่ใช่เน้นที่การถ่ายทอดเนื้อหา สอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นด้วย
ตนเอง (Chaipichit, 2018) 
 การจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้าความรู้
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน 
แต่ใช้ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหา    
ในชีวิต (Klomim, 2017) รายวิชาพิษวิทยาเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก การใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานจะท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา เพราะปัญหาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจใฝ่แสวงหาความรู้ ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด 
อันจะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไปได้ เพราะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการหา
ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหามากข้ึน  
 แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย
แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพ เสริมสร้าง
ทักษะในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่อง
ที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น แผนที่ความคิดจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่เกิดจากการใช้
ทักษะการท างานร่วมกันของสมองทั้งสองซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยสมองซีกขวาจะท า
หน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ และสมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่  
ในการวิเคราะห์ภาษา สัญลักษณ์ ล าดับ ระบบ ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา ท าให้สมองทั้ง 2 ซีก 
ถูกกระตุ้นให้สามารถท างานประสานกันได้อย่างดีที่สุด (Khumlongwarasiri, 2009) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนจึงมีความสนใจและได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพิษวิทยา 
อาชีวอนามัย ซึ่งเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างยาก ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ 
กลไกของสารพิษที่มีต่อร่างกายและปฏิกิริยา การตอบสนองสารพิษของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกาย กลไกการก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย การทดสอบทางพิษวิทยา 
ผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการรับ
สัมผัสสารเคมี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนที่ความคิดในการสรุปยอด
เนื้อหาแนวคิด ให้เกิดการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดสามารถเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่
ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาและเพ่ือศึกษาความคิดเห็น 
ต่อการเรียนรู้ผ่านการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงานดังนี้ 

รูปแบบการศึกษาวิจัย    
การวิจัยนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ 

แผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
พิษวิทยาอาชีวอนามัย 

ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 คน 

เนื้อหาที่ศึกษา 
การศึกษาด้านเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาและวิธีการที่ เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ทักษะศตวรรษท่ี 21 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3. แผนที่ความคิด  

ระยะเวลาที่ศึกษา 
ท าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และวิเคราะห์ผล 

สรุปผล และอภิปรายผลในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมระยะเวลาในการด าเนินการ
ทั้งหมด 1 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการด าเนินการดังนี้ 
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1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนที่ความคิดเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 45 ชั่วโมงทฤษฎี  
โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ผ่านการก าหนดปัญหา การตั้งค าถามหรือกรณีศึกษา  
เป็นขั้นตอนการฝึกคิดวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ผ่านการท าความเข้าใจปัญหา  
ขั้นตอนที่  3 การเรียนรู้ผ่านการด าเนินการค้นคว้า การแสวงหาสารสนเทศ  

การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้น สอบถาม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน 
ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่

สะท้อนการเรียนรู้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการร่วมกันอภิปราย แปลผลเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้วิจารณญาณในการหาค าตอบ ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อสรุปและการประเมินค่าของค าตอบในสิ่งที่ต้องการ 

2. แบบประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการประยุกต์ใช้แนวทางในการประเมิน
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 Trilling & Fadel (2009) ซึ่งครอบคลุมจ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา   จ านวน 8 ข้อ 
2.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   จ านวน 8 ข้อ 
2.3 ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  จ านวน 8 ข้อ 
2.4 ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  จ านวน 8 ข้อ 
2.5 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ  จ านวน 8 ข้อ 
2.6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 8 ข้อ 
2.7 ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้    จ านวน 8 ข้อ 

การประมาณค่าในแต่ละข้อแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แบบมาตราลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 
(Choengchao, 2007)  

ระดับทักษะผู้เรียน           คะแนน  
ทักษะในระดับท่ีมาก     ให้คะแนน 5 คะแนน 
ทักษะในระดับท่ีดี   ให้คะแนน 4 คะแนน 
ทักษะในระดับท่ีปานกลาง   ให้คะแนน 3 คะแนน 
ทักษะในระดับท่ีพอใช้   ให้คะแนน 2 คะแนน 
ทักษะในระดับท่ีควรปรับปรุง  ให้คะแนน 1 คะแนน 

การแปลผลของคะแนนแบ่งออกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) แบบ
ลิเคอร์ท (Likert)  เพ่ือง่ายและสะดวกต่อการน าไปก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับรวมถึง
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงประมาณค่าระดับการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับ   ซึ่งสอดคล้อง
กับ Sukwibun (2009) ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้วิจัยสามารถแปลงค่าคะแนนเป็นจ านวนช่วงตามที่ต้องการได้
จาก 5 ระดับเป็น 3 ระดับได้ โดยการหาค่าพิสัยและน าไปจัดช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของตนเอง ผู้วิจัยจึงก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการแปลความ ดังนี้ 
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ทักษะในระดับมาก    คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.67 - 5.00 
ทักษะในระดับปานกลาง    คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.37 - 3.66 
ทักษะในระดับต่ า    คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 2.233 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
จ านวน 5 ด้าน คือ  

3.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน    จ านวน 5 ข้อ 
3.2 ด้านสาระการเรียนรู้      จ านวน 5 ข้อ 
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     จ านวน 5 ข้อ 
3.4 ด้านสื่อการเรียนรู้      จ านวน 5 ข้อ 
3.5 ด้านการวัดและประเมินผล     จ านวน 5 ข้อ 

ก าหนดคะแนนและให้ค่าน้ าหนักของคะแนนออกเป็น 5 ระดับดังนี้  (Choengchao, 2007)
  ระดับความคิดเห็น           คะแนน  

ผู้ตอบมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นด้วยมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

การแปลผลของคะแนนแบ่งออกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) แบบ
ลิเคอร์ท (Likert) เพ่ือง่ายและสะดวกต่อการน าไปก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับรวมถึงสอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงประมาณค่าระดับการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับซึ่งสอดคล้องกับ  
Sukwibun (2009) ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้วิจัยสามารถแปลงค่าคะแนนเป็นจ านวนช่วงตามที่ต้องการได้จาก 
5 ระดับเป็น 3 ระดับได้ โดยการหาค่าพิสัยและน าไปจัดช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของตนเอง ผู้วิจัยจึงก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการแปลความ ดังนี้ 

เห็นด้วยมาก    คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.67 - 5.00 
เห็นด้วยปานกลาง   คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.37 - 3.66 
เห็นด้วยน้อย    คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 - 2.233 

เครื่องมือศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญของ
คณะครุศาสตร์จ านวน 3 ท่าน สามารถน าเครื่องมือไปวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นเป็นสัญญาในการเรียนการสอน พร้อมให้ผู้เรียนลงลายมือชื่อเพ่ือ

รับทราบข้อตกลงร่วมกัน 
2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผน

ที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 
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3. ประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
4. ประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (mean)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

และแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา และศึกษาความ
คิดเห็นต่อการเรียนรู้ผ่านการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย พบว่า 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม 

 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา     ระดับทักษะ 
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 4.45 0.72 มาก 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4.30 0.68 มาก 
3. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 4.58 0.65 มาก 
4. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 4.77 0.67 มาก 
5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 3.95 0.66 มาก 
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.55 0.69 มาก 
7. ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 4.38 0.63 มาก 

รวม 4.42 0.67 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการจัดการเรียนรู้          

ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา OHS3303 พิษวิทยาอาชีวอนามัยในโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะด้านความร่วมมือ
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.77,  = 0.67) รองลงมา คือ ทักษะ 
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม (  = 4.58,  = 0.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ( = 3.95,  = 0.66) ตามล าดับ  

2. ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวม 

 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

ระดับ 
    

1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 4.79 0.42 มาก 
2. ด้านสาระการเรียนรู้ 4.67 0.53 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.71 0.44 มาก 
4. ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.63 0.56 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.20 0.41 มาก 

รวม 4.60 0.47 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยรวม    
อยู่ในระดับมาก ( =4.60, =0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.79, =0.42) รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.71,
 =0.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.20,  = 0.41)  
 
อภิปรายผล 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bunjoon et al. (2017) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
และสอดคล้องกับการศึกษาของ  Dejsuk et al. (2009) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน      
ซึ่งการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น     
ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
แผนผังความคิด สังเกตได้จากการให้กรณีศึกษาและให้ท าการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์กรณีศึกษา 
พบว่า เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์ท่ีมอบหมายได้ดีข้ึน จึงท าให้นักศึกษามีคะแนนในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์
ดีขึ้นจากเดิม เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีลักษณะของการใช้
สถานการณ์หรือกรณีศึกษา เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย    
ที่ก าหนด นักศึกษาจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา ท าให้นักศึกษา       
แต่ละคนที่มีความแตกต่างกันเกิดความเข้าใจในปัญหา มองเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย  
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ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้  เกิดทักษะของกระบวนการคิด 
(Khammanee, 2004) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม อาจเนื่อง
มากจากกิจกรรมที่ให้เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเป็นทีม การร่วมมือและร่วมใจในการศึกษา
ค้นคว้า การหาข้อมูลและน ามาท ากิจกรรมที่ก าหนดให้ทุกสัปดาห์ จึงท าให้เกิดการท างานเป็นทีม 
แลกเปลี่ยนกันในการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี โดยเข้าใจในบทบาทและความสามารถของแต่ละบุคคล 
ในกลุ่ม ขั้นตอน ในการด าเนินการเพ่ือใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้กระบวนการจ านวน 6 ขั้นตอนดังนี้  
1) ก าหนดปัญหา 2) การท าความเข้าใจปัญหา 3) การด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4) การสังเคราะห์
ความรู้ 5) การสรุปและประเมินผล 6) การน าเสนอและประเมินผลงานทุกขั้นตอนท าให้นักศึกษาได้
ฝีกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ท าให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้นและ
สนุกกับการเรียนการสอน ดังการศึกษาของ  Klomim (2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษา 
วิชาชีพครู พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า พร้อมกับใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาแก้ปัญหา มีบรรยากาศสนุกสนานเพราะเน้น
ไปที่ปฏิบัติมากกว่าเชิงวิชาการ ส่งผลให้นักศึกษาทุกคน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สามารถถกเถียงหาข้อสรุปในชิ้นงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานเป็นกลุ่ม 
ช่วยกันออกแบบชิ้นงาน รวมถึงการน าแผนที่ความคิด มาใช้ในขั้นตอนการสรุปผลในแต่ละบทเรียน 
ของกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาสามารถล าดับเหตุการณ์ ขั้นตอนของเนื้อหาต่าง  ๆ  
ที่ท าการศึกษา สามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้มากขึ้น จากการสอบถามการสรุปเนื้อหาบทเดิมก่อน
ขึ้นบทใหม่ในแต่ละบท พบว่านักศึกษาสามารถตอบค าถาม และอธิบายเรื่องราวต่าง  ๆ ได้ดี  
ดังการศึกษาของ Hakham (2005) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยเทคนิคการคิดแบบ Mind Map เพ่ือสรุปเนื้อหาและฝึกทักษะ นักเรียน
สามารถสรุปเนื้อหาในสิ่งที่เรียนได้ดีมากและมีความพึงพอใจในการสรุปเนื้อหาโดยใชการคิดแบบ 
Mind Map สูงมาก เนื่องจากท าให้เกิดความจ าที่มีล าดับขั้นตอน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผลการใช้
ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่ามี
ประโยชน์มากส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา การเรียนรู้ดังกล่าวสามารถท าให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมของนักศึกษามีอยู่แล้ว สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น (Schwartz, Mennin & Webb, 2001) แม้นักศึกษา
จะมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อน้อย แต่ถือว่านักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล 
สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ค่อนข้างดี ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้และการกระท าที่ต่อเนื่อง จึงจะเกิด
ทักษะพวกนี้ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Jaigla et al. (2016) ที่ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชุมนุมวิชาการ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีทักษะที่การสื่อสาร ทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์น้อย ดังนั้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผน
ที่ความคิดจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 
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ส่งเสริมแรงจูงใจส าหรับการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้า
กับปัญหาด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ จนตกผลึกความคิดและสรุปออกมาให้เห็นภาพจากการใช้แผนที่
ความคิดเข้ามาช่วย จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า การใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชานี้ต่อไปได้ รวมถึงสามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปเผยแพร่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอ่ืน ถือเป็นรูปแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับสังคมโลก
ปัจจุบัน ที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะอะไรเหมาะสม มีการคิดใหม่  ๆ  
มีจินตนาการ เข้าใจทิศทางของการเปลี่ยนแปลง สื่อสารกับคนอ่ืนได้อย่างมั่นใจ และใช้ชีวิตอย่างมี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษาต่อไปในอนาคตได้ 
 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Pongphoka (2014) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิดภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนจะเห็นภาพบรรยากาศ
ในการเรียนรู้  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hinna (2016) ที่ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกในระดับมาก โดยให้ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากที่สุด สามารถปรึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้และรวบรวมข้อมูล
ภายในกลุ่มของตนเอง และเปิดโอกาสให้มีโอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างอิสระ เกิดความภาคภูมิใจกับ
ชิ้นงานที่ตนเองสร้างขึ้น เกิดความมั่นใจในตนเอง และสอดคล้องกับการศึกษาของ Bunjoon et al. (2017) 
ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า นักเรียนมีพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังความคิดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะหัวข้ออาจารย์ใช้เทคนิคการสอน ใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น 
แม้จะเป็นวิชาที่ยาก รวมถึงอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น พูดคุย ให้
ค าแนะน า และรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์ จากการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าว เป็นลักษณะของการท ากิจกรรในห้องเรียน ทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตาม
ศักยภาพของตนเอง จากการสังเกตและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ชื่นชอบในการน าเอา
เนื้อหารายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัยที่มีรายละเอียดมากและเนื้อหาค่อนข้างยาก มาท ากิจกรรมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมในลักษณะของเกม มีการสรุปเนื้อหารายละเอียด
ของบทเรียน และให้นักศึกษาได้รวบยอดความคิดโดยการท า Mind Mapping เป็นการเน้นย้ าเนื้อหาที่ได้
จากการเรียนรู้ให้เกิดความง่ายขึ้น สอดคล้องกับ Hakham (2005) ซึ่งท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใชเทคนิคการคิดแบบ Mind Map ในขั้นสรุปเนื้อหา
และสร้างผลงานด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจสูงมากในผลงานและการสรุปเนื้อหาโดยใช
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การคิดแบบ Mind Map จะเห็นได้ว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่
ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอ
นามัย จึงท าให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ
วอลตันและแมททิวส์ ที่พบว่าการให้ปัญหาแก่นักศึกษาตั้งแต่ต้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ 
มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาท าให้เกิดการจดจ าเนื้อหาความรู้ได้ง่ายและนานขึ้น เพระถือเป็น
ประสบการณ์ตรงในการแก้ไขปัญหา (Walton & Matthews, 1998) จากการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในทางที่ดีต่อการการเรียนรู้ รู้สึกสนุกสนานและชื่นชอบต่อการจัด
กิจกรรมในห้องเรียน เนื่องด้วยมีกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาที่ยากให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ถือเป็นการพลิกบทบาทของอาจารย์ผู้สอนและด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากเดิมที่ครูจะเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ คือการสอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน โดยนักศึกษาจะท าหน้าที่ในการจดบันทึกสิ่งที่ผู้สอน
ถ่ายทอดความรู้ออกมา ซึ่งท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเบื่อ ไม่สนุก ไม่อยากเรียน เป็นต้น ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพิษวิทยาอาชีวอนามัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมกับ
เพ่ือนในกลุ่ม ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวาดเขียนสรุปออกมาเป็น
แผนที่ความคิดได้ จึงท าให้เกิดความสุขจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. อาจารย์สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
เป็นแบบ Active Learning เพ่ือให้ทันต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
และในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  2. อาจารย์ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน าผลที่ ได้ ไปเป็นรูปแบบ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการท างานเป็นทีม  
และภาวะผู้น า ทักษะการเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์     
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3. อาจารย์น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา 
ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
  4. อาจารย์ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอ่ืน ๆ สามารถน ารูปแบบ
การใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็น
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนเป็นผู้ชวนให้คิด ชวนให้ท า อ านวยความสะดวก  
ให้ค าแนะน าและปรึกษา โดยไม่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา มีการสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านปัญหาให้มากข้ึน 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านระดับชั้นปีที่ท าการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิดเ พ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ควรท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนที่ความคิด 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กับการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ศึกษาขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนับสนุนทุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จัดการ และสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมากอย่างเป็น
ระบบ แล้วจัดท าคู่มือและจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอื่น โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมจากชุมชนมอญบางขันหมาก หน่วยงานและองค์กรสนับสนุน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
โดยด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก 2) การจัดการและสรุปองค์ความรู้
แล้วจัดท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้ และ 3) การฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน  
 ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ได้แก่  (1) สามารถสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ 4 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน ได้แก่  
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม  2) การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน 
การท่องเที่ยว (นักเล่าเรื่องชุมชน การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม อาหาร
พ้ืนถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดท าสื่อเรียนรู้ และภูมิทัศน์ของชุมชน 3) การส่งเสริมช่องทางการตลาด
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ท่องเที่ยว และ 4) การสื่อสารสร้างการรับรู้ (2) สามารถจัดการ สรุปองค์ความรู้ และจัดท าเป็นคู่มือ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการในทุ กขั้นตอน และ  
(3) ได้ฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในจังหวัดลพบุรี 
 
ค าส าคัญ 
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ มอญบางขันหมาก 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to create, manage, and summarize knowledge 

as a model for cultural tourism promotion by community-based tourism of the Mon 
Bangkhanmag community systematically. Then create manuals and organize training 
sessions to expand the results to other communities. By being a participatory action 
research from Mon Bangkhanmag community, supporting organizations, and Thepsatri 
Rajabhat University. By operating 3 steps which are 1) creating knowledge in cultural 
tourism promotion by community-based tourism of the Mon Bangkhanmag community. 
2) Management and summary of knowledge and then create a learning guide, that can 
be expanded and 3) the training can be extended to other communities.  
 Which the operation results in each step are: (1)  Able to create, manage, and 
summarize knowledge for cultural tourism promotion by community-based tourism of 
the Mon Bangkhanmag community 4 consecutive steps, namely 1) creating knowledge, 
understanding and participation, 2) developing potential for driving tourism 
(community storytellers, welcome shows, cultural souvenir products, local foods, 
community products, create learning media, and community landscape), 3) promoting 
tourism marketing channels, and 4) manage communication to create recognition. 
(2) Able to summarize knowledge and create a manual for cultural tourism promotion 
by community-based tourism in every step. And (3) have extended training to other 
communities with potential and readiness in Lopburi province. 
 
Keywords 
 Cultural Tourism, Community-Based Tourism, Mon Bangkhanmag 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ภูมิปัญญา คือ พลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธส าคัญเพ่ือต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม ต้องบ ารุง
รากแก้วที่ส าคัญนี้ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ซึ่งจะส่งผลถึงความสง่างามและโดดเด่นท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศก าลังพลิกผันจากกระแสหลัก 
มาสู่กระแสวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น “ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
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และการพึ่งตนเอง” เป็นต้น ซึ่งมีตัวอย่างและบทเรียนของคนบางชุมชนที่ด ารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิม 
ในอดีตจนสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม (Pongpit, 1993) 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลไกส าคัญที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และต่อเนื่องถึง
แผนฯ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่ได้เน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็ง
และมีดุลยภาพ  
   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการด ารงอยู่ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (UNESCO, 2006) ช่วยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
ให้ความส าคัญกับความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ที่ เป็นเจ้าของบ้าน เปิดโอกาสให้มี
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่น าไปสู่ การท าความ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน เริ่มจากการปลุก
จิตส านึกทางด้านวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา 
ให้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และการอนุรักษ์สืบสาน (Tong-sanoer & Sungkharat, 2015)  
ในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจน
เกิดการผลิตสินค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Raymond 
(2008) ที่ได้น าแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวที่เกาะใต้ ประเทศ
นิวซีแลนด์ แล้วพบว่าเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชนโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม  
และวัฒนธรรม ที่ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้า 
ของสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาชุมชน  
ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
การท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
และเป็นฐานในการจัดการ  
  ชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรีมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียว
แน่น มีความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มวัฒนธรรมของตนอย่างสูง มากว่า 160 ปี มีการรวมกลุ่มคนตระกูล
หรือนามสกุลเดียวกัน นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทาน ส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นอยู่
ในประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมมอญ เช่น ภาษา การแต่งกาย 
อาหาร การละเล่น เป็นต้น ประกอบกับท าเลที่ตั้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยว  
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญของไทย เพียงประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถเดินทางถึง
ชุมชนได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ซึ่งจะเห็นว่าชุมชนมอญบางขันหมากสามารถน า ทุนทาง
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญและศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  การจะให้ชุมชนด าเนินการท่องเที่ยวตามหลักการข้างต้น มีความจ าเป็นต้องเตรียม  
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ Janpetch & 
Siriwong (2017) ที่ค้นพบว่าเมื่อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้านการจัดการทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นจะท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในประโยชน์
ของสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยเทพสตรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงท าหน้าที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะท าให้ชุมชนเกิดความรู้ เกิดเจตคติที่ดี มีทักษะและสามารถอนุรักษ์และสืบทอด
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมอญบาง
ขันหมากเป็นฐานแล้ว ยังก่อให้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ( Interactive Learning 
Through Action) ที่จะสามารถจัดการและสรุปองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน แล้วน า
องค์ความรู้มาพัฒนาเป็นรูปแบบและผลิตเป็นคู่มือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการฝึกอบรม
เพ่ือถ่ายโยงประสบการณ์ที่เป็นองค์ความรู้ส าคัญนี้เพ่ือขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ   
จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
ในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  2. เพ่ือจัดการและสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี อย่างเป็นระบบ แล้วจัดท าคู่มือที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  เนื่องจากเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาการปฏิบัติร่วมกันภายใต้
สถานการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองจึงใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [Participatory Action 
Research: PAR] โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้  
  1. ประชากรเป้าหมาย โดยหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประชากร
กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา การมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสามารถ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจั งให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติ งานร่วมกันได้  
(Ampansirirat & Wongchaiya, 2017) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของ 3 กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) พลังความร่วมมือจาก 
ภาคชุมชนมอญบางขันหมาก 2) พลังการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน และ 3) พลังวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
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  2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม [PAR] มักเลือกวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 3 วิธี เพ่ือข้าม
ข้อจ ากัดต่าง ๆ และเป็นการตรวจสอบสามเส้า (Triangulate Data) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเก็บข้อมูล
โดย 3 วิธีประกอบกัน คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

   2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้ในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบที่
เกี่ยวกับบริบทชุมชน วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม ศักยภาพในการ
จัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ ซึ่งด าเนินการทั้งในช่วงก่อน
และระหว่างการด าเนินโครงการวิจัย 

   2.2 การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์ 2 ประการ คือ การพัฒนาปฏิสัมพันธ์     
แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้วิจัยกับผู้มีส่วนร่วมทุกคน ๆ ละหลายครั้ง จนสามารถสร้างความคุ้นเคย เคารพ 
และให้เกียรติกันได้แล้ว จึงใช้การสัมภาษณ์ในการกระตุ้นหนุนเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมได้อธิบายสถานการณ์
และประสบการณ์จนสามารถมองเห็นความคิดและมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย   

   2.3 การสนทนากลุ่ม เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์กลุ่มที่มีประเด็นการสนทนาโดยได้
ก าหนดค าถามไว้ในประเด็นหลักอย่างกว้าง ๆ และเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืนได้ในระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเน้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการวิจัยในแต่ละขั้นตอนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้มุมมองต่าง ๆ ด้วยความเท่าเทียม
และยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกคนจะได้รับโอกาสและการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล การสะท้อนความคิดและมุมมองต่าง ๆ โดยจัดหลายครั้ง แต่ละครั้งมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนั้น ๆ เข้าร่วมการสนทนา 9-13 คน  

  3. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือได้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม (Trustworthy) พิจารณาและยืนยันจาก 1) สามารถสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจังให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งในงานวิจัยนี้ในการวิจัยนี้สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมจาก 3 กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการพัฒนา 2) การมีแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่งและใช้หลายวิธีในการศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ เริ่มจากรูปแบบการรวบรวมข้อมูล 3 วิธีที่
หลากหลายประกอบกัน จนสามารถพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์จากกระบวนการแสวงหาความรู้และการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการน าเสนอข้อมูลในการสนทนากลุ่มอย่างโปร่งใส มีการสะท้อนความคิด 
ความรู้ประสบการณ์และแนวคิดต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากการครอบง า จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน น าสู่การวิเคราะห์
แปลและเข้าใจความหมายร่วมกัน จนได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด  

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนพร้อม ๆ ไปกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แล้วเอาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและตั้งค าถามเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ตอบ
ค าถามงานวิจัยให้สมบูรณ์มากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อนักวิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการตามวงจรที่ส าคัญ  
5 องค์ประกอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Ampansirirat & Wongchaiya, 2017) 
คือ 1) การสังเกต เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบมา
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วิเคราะห์และพรรณนาตามสภาพการณ์และพฤติกรรมที่เป็นจริง โดยการให้รายละเอียดและบันทึก
ภาคสนามอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 2) การสะท้อนคิด ใช้เวลาค่อนข้างมากกับการเข้าร่วมและฟังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยครั้งนี้ที่มีมุมมองและการตีความที่แตกต่างกัน แล้วน าข้อมูลของสภาพการณ์
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงนี้สู่การพูดคุยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างลึกซึ้งและจริงจัง น าข้อมูล 
ต่าง ๆ มาร้อยเรียงประติดประต่อกัน โดยการสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางด้วยการยอมรับและให้เกียรติกันในการตีความและการให้ความหมาย 
รวมทั้งการเปรียบเทียบสิ่งที่สังเกตได้กับสิ่งที่ปรากฏและความเป็นจริง เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเห็นทิศ
ทางการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วได้จัดท าเป็นเอกสารรายงานการวิจัยเบื้องต้นเผยแพร่เพ่ือเป็น
การสะท้อนความคิดสู่สาธารณในวงกว้างด้วย 3) การวางแผน เป็นการที่ผู้ร่วมในการสนทนากลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อสรุปส าหรับค าถามการวิจัยที่ต้องการค าตอบให้ชัดเจน เมื่อได้
ค าตอบที่ชัดเจนในแต่ละค าถามการวิจัยแล้ว ก็ได้ร่วมกันระบุกิจกรรมการพัฒนาที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการที่ เป็นขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ และระบุผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 4) การลงมือปฏิบัติ เป็นการที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงมือปฏิบัติการ 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ด้วย และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการสร้างโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้เข้าสู่
การสนทนากลุ่มอย่างโปร่งใส โดยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพ่ือให้สะท้อนความคิด ความรู้ประสบการณ์และแนวคิด
ต่าง ๆ อย่างอิสระ ปราศจากการครอบง า จนสามารถน าสู่การวิเคราะห์แปลและเข้าใจความหมาย
ร่วมกัน จนได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
  โดยด าเนินการ 3 ขั้นตอน ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 
   1.1 การสร้างการมีส่วนร่วม มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม 
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
โดยชุมชน โดยการจัดการประชุมและฝึกอบรม ในเนื้อหาเกี่ยวกับ 1)  แนวทางการด าเนินงานชุมชน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2) ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน และ 3) ออกแบบวางผังกิจกรรมและ
รูปแบบการพัฒนาและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านและผู้น ากลุ่ม องค์กรในชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง (อบต./โรงเรียน) 
จ านวน 20 คน 
   1.2 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 7 กิจกรรม 
ได้แก่  
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    1.2.1 การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนในเนื้อหาประวัติ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ จุดเด่นจุดขายของชุมชน และการสร้างเรื่องราวของชุมชน  
และฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับ 1) การเป็นนักเล่าเรื่องและฝึกการถ่ายทอดเพ่ือใช้ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาทักษะทางภาษา (ภาษาไทยและภาษามอญ) เพ่ือใช้ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน  ครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตและโรงเรียนวัดอัมพวัน จ านวน 50 คน 
  1.2.2 การเพ่ิมทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการแสดง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้แก่ทีมนักแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว จ านวน 20 คน โดยจัด 3 ครั้ง  
    1.2.3 การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม โดยคัดสรรผู้รู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด าเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนมอญ
บางขันหมากให้เป็นสินค้าที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ และผลิตเป็นต้นแบบที่สามารถจ าหน่ายได้ รวมถึงการ
ควบคมุก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
    1.2.4 การพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นมอญบางขันหมาก โดยคัดสรรผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาอาหารให้มีมาตรฐานได้คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยด าเนินการคัดเลือกเมนูอาหาร  
พ้ืนถิ่นมอญบางขันหมากอบรมให้ความรู้ มาตรฐานการปรุงการจัดส ารับ ความสะอาด ปลอดภัย  
การคิดค านวณต้นทุน และอบรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุง การผลิต
อาหาร และการควบคุมก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของอาหารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 
    1.2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ โดยคัดสรรผู้รู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ด าเนินการออกแบบและพัฒนา “ตะกร้า” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ
ให้เป็นสินค้าที่ระลึก ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะซื้อไปเป็นของฝากของช าร่วยหรือของที่ระลึกในการมา
ท่องเที่ยวที่ชุมชนมอญบางขันหมาก รวมถึงการควบคุมก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ 
    1.2.6 การเพ่ิมทักษะการจัดท าสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญา และ 
วิถีชุมชนมอญบางขันหมาก โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงในการจัดท าสื่อวิดิทัศน์เรียนรู้ 
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก 
    1.2.7 การพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยร่วมกันศึกษาข้อมูล 
อัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมาก ประสานงานกับผู้ทรงภูมิปัญญา และ
พิจารณาความเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทางถึงแหล่งทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละ
แหล่ง ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม และลงมือสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งและจัดภูมิทัศน์ประกอบ ต้นไม้
ประดับให้สวยงาม และโดดเด่น 
   1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยวมี 1 กิจกรรม ได้แก่ การออกแบบ 
และจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก โดยจัดท าข้อมูล
และถ่ายภาพ ออกแบบจัดวางเนื้อหาและรูปภาพให้มีความเหมาะสม สวยงาม และมีความน่าสนใจ 
และจัดพิมพ์ 
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   1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้ มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และบริการชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก โดยน าศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของชุมชนมอญบางขันหมากท่ีได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมาจัด
แสดง 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดการและสรุปองค์ความรู้แล้วจัดท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถขยาย
ผลได้ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
   2.1 การจัดการและสรุปองค์ความรู้ เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ 
   2.2 การจัดท าคู่มือการเรียนรูส้ามารถขยายผลได้  
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การจัดเวที/
ฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและความพร้อม 
 
ผลการวิจัย 
 มีผลการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานสร้างองค์ความรู้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก มีรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินการ
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งต่อกันอย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน ดังภาพที ่1  
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ภาพที่ 1 รูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชน 

มอญบางขันหมาก ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ที่ได้จากการจัดการความรู้) 

1. การสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 

1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เช่ือมโยงอัตลักษณ ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมโดยชุมชน จนสามารถสรปุอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมากที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการทอ่งเที่ยว

ได้ ได้ผังกิจกรรมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและได้คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ 3 คณะ  

2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 
 

2.3 การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก 
ทางวัฒนธรรม 

[โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามอญบางขันหมากให้เป็น
สินค้าที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก ่สไบมอญ และโอ่งมอญ] 

2.1 การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนัก
เล่าเร่ืองชุมชน [โดยการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการจริง จน
สามารถสร้างนักนักเล่าเร่ืองชุมชนผู้ใหญ่ 20 คน เด็ก/

เยาวชน 50 คน] 

2.2 การเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว 
[โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารจริง จนสามารถสร้าง

นักแสดงรวมทั้งเด็ก/เยาวชน มากกวา่ 20 คน ได้ชุดการ
แสดง 6 ชุด] 

2.6 การเพิ่มทักษะการจัดท าสือ่เรียนรู้อตัลักษณ์ 
วัฒนธรรม ภูมิปญัญา และวถิีชุมชนมอญบาง

ขันหมาก 
[โดยฝึกปฏิบัตกิารจริงจนสามารถจัดท าสื่อวิดิทัศน์
เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถี
ชุมชนมอญบางขันหมากเผยแพร่ได้อย่างเป็น

ปัจจุบัน] 

2.5 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

[ได้แก่ งานหัตถกรรม
ตะกร้ามอญบาง

ขันหมาก] 

2.4 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญ 
บางขันหมาก 

[โดยพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นมอญบางขนัหมากให้
ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัยและอร่อย 3 เมนู

หลัก 18 เมนูย่อย] 

2.7 การออกแบบและพัฒนา 
ภูมิทัศน์ของชุมชน  

[โดยประกอบดว้ยเวทจีัดแสดงและจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม แผนผังภูมิ
บ้านปัญญามอญบางขันหมาก และ
ป้ายภูมิปัญญามอญบางขันหมาก] 

3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 
 
 

3.1 การจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธช์ุมชนท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
[โดยจัดพิมพ์แผ่นพบัที่ได้รับการออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ มขี้อมูลที่ครอบคลุม 4 ส่วน คือ ส่วนน า   อัตลักษณ์ทุน

วัฒนธรรมมอญบางขันหมาก แผนผังบ้านภูมิปัญญามอญบางขันหมาก และการติดต่อ] 

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
 
 

4.1 การจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเท่ียว 
[โดยน าศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมอญบางขันหมากที่ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการ

ท่องเที่ยว (ในขั้นตอนที ่2) มาจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบรกิารเพื่อการทอ่งเที่ยว รวม 6 คร้ัง] 

การติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังและรายงานความก้าวหน้า (ระหว่าง-หลัง) 
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   โดยในแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1.1 การสร้างการมีส่วนร่วม สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยง  
อัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนจน
สามารถสรุปอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมากที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว 
ได้ 6 ด้าน (อาหารพ้ืนบ้าน การละเล่นและเพลงพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม ความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรม วิถีชีวิตและการท ามาหากิน และ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน) รวม 16 อัตลักษณ์ภูมิปัญญามอญ  
บางขันหมาก “วิถีชุมชนมอญเมืองลพบุรี” และได้ผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนฐาน 
อัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมากที่สามารถส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการจัดการตลอดทั้งปี รวมทั้งได้คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ และคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
   1.2 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มีผลการด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม ดังนี้  
    1.2.1 การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน สามารถ
พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน ผู้ใหญ่ 20 คน เด็ก/เยาวชน 50 คน 
         1.2.2 การเพ่ิมทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว สามารถเพ่ิมทักษะการแสดง
ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนักแสดงรวมทั้งเด็ก/เยาวชน มากกว่า 20 คน ได้ชุดการแสดง 6 ชุด ได้แก่ 
ล าพาข้าวสาร ร ามอญ ร าเทียน ร าร่ม เพลงพ้ืนบ้าน และเพลงร าวงชาวมอญ (ร้องเป็นภาษาไทยและ
ภาษามอญ) 
 

    
 
ภาพที่ 2 การเพ่ิมทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว  

 
      1.2.3 การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม สามารถยกระดับ
ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าท่ีระลึกทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญามอญบางขันหมากให้
เป็นสินค้าที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สไบมอญ และโอ่งมอญ 
 

    
 

ภาพที่ 3 การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม (สไบมอญ และโอ่งมอญ) 
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         1.2.4 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมาก สามารถพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นมอญ
บางขันหมาก โดยพัฒนาเมนูอาหารพ้ืนถิ่นมอญบางขันหมากให้ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัยและ
อร่อย 3 เมนูหลัก (อาหารจากมะตาด  อาหารจากกระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะ และ "ขฺน จินฺ"  
คนอมจิน) รวม 18 เมนูย่อย 
 

      
 
ภาพที่ 4 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมากให้ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัยและอร่อย 

 
         1.2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้แก่ งานหัตถกรรมตะกร้ามอญบางขันหมาก 
 

  
 
ภาพที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ งานหัตถกรรมตะกร้ามอญบางขันหมาก 

 
         1.2.6 การเ พ่ิมทักษะการจัดท าสื่อเรียนรู้ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญา  
และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก ท าให้มีสื่อเรียนรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก ผ่าน facebook: ยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน ลพบุรี ได้อย่าง 
เป็นปัจจุบัน 
    1.2.7 การพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถพัฒนาภูมิทัศน์  
ของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) เวทีจัดแสดงและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้เตรียมห้องน้ า  
(แยกชายหญิง และแยกอาคารต่างหาก) และท่ีจอดรถไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 
และผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้เตรียมมาตรการในเรื่องของความสะอาด (ท้ังขยะและ 
น้ าเสีย) ไว้ด้วย 2) แผนผังภูมิบ้านปัญญามอญบางขันหมาก และ 3) ป้ายทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มอญบางขันหมาก จ านวน 12 ป้าย ได้แก่ หัตถกรรมมอญ ร ามอญ เรือนมอญ เครื่องแต่งกายมอญ  
อาหารมอญ ความเชื่อมอญ ดังโน่ห์ ภาษามอญ พืชผักพ้ืนบ้านมอญ ร าพาข้าวสาร ขนมมอญ และเพลง/
การละเล่นพ้ืนบ้าน  
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ภาพที่ 6 การพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
   1.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว สามารถออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก โดยจัดพิมพ์แผ่นพับที่ได้รับ 
การออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ มีข้อมูลที่ครอบคลุม 4 ส่วน คือ ส่วนน า อัตลักษณ์ทุนวัฒนธรรม
มอญบางขันหมาก แผนผังบ้านภูมิปัญญามอญบางขันหมาก รวมทั้งการติดต่อ แล้วจัดพิมพ์แผ่นพับ
จ านวน 1,000 แผ่น 
 

  
 

ภาพที่ 7 การจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
   1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้ สามารถจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
ท่องเที่ยว โดยน าศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมอญบางขันหมาก ที่ได้พัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว (ในขั้นตอนที่ 2) มาจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ  
บริการเพื่อการท่องเที่ยว รวม 6 ครั้ง 
 

      
 

ภาพที่ 8 การจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 
  2. การจัดการและสรุปองค์ความรู้แล้วจัดท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้ สามารถ
พัฒนาจัดการและสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
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เป็นฐานในการจัดการในทุกขั้นตอน และได้จัดท าเป็นคู่มือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน  
ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจนสามารถน าไปใช้ในการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ 
ดังนี้ 
    2.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   2.2 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วม 
    1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วม   
ในการจัดท าผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
   2.3 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
    1) การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน 
    2) การเพ่ิมทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว 
    3) การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม 
    4) การพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นมอญบางขันหมาก 
    5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    6) การเพ่ิมทักษะการจัดท าสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน
มอญบางขันหมาก 
    7) การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชน 
   2.4 ตอนที่ 3 การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 
    1) การจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญ 
บางขันหมาก 
   2.5 ตอนที่ 4 การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
    1) การจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว  
  3. การจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน โดยได้จัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน 
ในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 3 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนลาวแง้ว (ลาวหลวง) บ้านหนองน้ า
ทิพย์ ต าบลพุคา อ าเภอบ้านหมี่ 2) ชุมชนลาวเวียง บ้านหนองแขม ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง และ  
3) ชุมชนลาวใต้ บ้านสระมะเกลือ ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีกิจกรรมส าคัญในการเรียนรู้ ดังนี้ 
   3.1 การต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.2 การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมาก 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ ในพ้ืนที่
จริง 6 เรื่อง คือ 1) พิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมาก 2) เรือนมอญบางขันหมาก 3) ขนมมอญ 
บางขันหมาก 4) เพลง/การละเล่นพ้ืนบ้านมอญบางขันหมาก 5) อาหารพ้ืนบ้านมอญบางขันหมาก 
และ 6) การแสดงและเพลงพื้นบ้านมอญบางขันหมาก 
   3.3 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสรุปการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทุนวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญามอญบางขันหมาก เพ่ือประโยชน์ในการที่ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้ง  
3 ชุมชน จะได้น ารูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
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จัดการของชุมชนมอญบางขันหมากไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

    
 

ภาพที่ 9 การจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 
 
  4. การติดตามและประเมินการด าเนินงานแบบเสริมพลัง สามารถติดตามและประเมิน 
การด าเนินงานแบบเสริมพลังได้อย่างต่อเนื่องตลอดการด าเนินงาน ซึ่งพบว่า ได้ก่อให้เกิดผลส าเร็จ 
ของโครงการ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ในระดับหนึ่ง  
 
อภิปรายผล 
  1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญ
บางขันหมากเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วม สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ แล้วสร้างการมีส่วนร่วม
ในการศึกษารวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และจัดท าผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
จนสามารถสรุปอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมากที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว  
ได้ รวมทั้งได้คณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับ Janpetch & Siriwong (2017)  
ที่ค้นพบว่าเมื่อเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ และเมื่อชุมชนเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ร่วมกันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างมีเอกภาพภายในชุมชน 
  2. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนมอญบางขันหมากในครั้งนี้ 
นอกจากจะพัฒนาศักยภาพของปราชญ์และผู้ทรงภูมิปัญญาของชุมชนแล้ว ยังเน้นการพัฒนาทักษะ 
ของเยาวชนด้วย ทั้งการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน (เป็นเด็ก/เยาวชน 50 คน) การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว 
(เป็นเด็ก/เยาวชน 8 คน) และทักษะการจัดท าสื่อท าให้มีสื่อเรียนรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก ผ่าน facebook: ยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน ลพบุรี   
(ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มยุวชนไทยรามัญ) ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Phuwanatwichit (2017) 
ที่เสนอว่าแนวทางการวางแผนพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเครื่องมือในระยะยาว คือการอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมให้กับเยาวชน  
  3. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนมอญบางขันหมากในครั้งนี้  
เน้นการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน การเพ่ิมทักษะการแสดงต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ  Warunsap, Wongprasit, Jiradetprapai & Tekhanmag (2018)  
ที่พบว่าหนึ่งในรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
คือ การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation management) ซึ่งเป็นการน าเรื่องราวของ
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ท้องถิ่นมาเป็นหัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวหรือสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ผ่านสถานที่จริง ผ่าน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในท้องถิ่น ผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อราวกับการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจเพ่ิมความส าคัญและความน่าสนใจ
ให้กับแหล่งท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับ Nakabhop (2018) ที่ค้นพบว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมักเน้นการศึกษา วิถีชีวิตชุมชน มีกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน เยี่ยมชม
สถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรม และรับฟังเรื่องเล่า ความเชื่อและต านาน ประเพณีของชุมชนผ่าน
มัคคุเทศก์น้อยเพ่ือเพ่ิมความรู้และสร้างความประทับใจต่อการมาเยี่ยมชม 
  4. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญ  
บางขันหมากในครั้งนี้ เน้นการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม การพัฒนา
อาหารพ้ืนถิ่นมอญบางขันหมากโดยการควบคุมก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของอาหารอย่าง
สม่ าเสมอ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว   
ซึ่งสอดคล้องกับ Pootes (2016) ที่พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นมิติทางวัฒนธรรมที่มีบทบาท 
ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเป็นที่ยอมรับว่าการน าภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล่มสลายของครอบครัว ชุมชนโดยส่วนรวมในที่สุด  
และยังช่วยให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญ
บางขันหมากจ าเป็นต้องส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยวและสื่อสารสร้างการรับรู้ โดยน าศักยภาพ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนมอญบางขันหมากที่ได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวมาจัดแสดง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับรูปธรรมของวัฒนธรรมจนเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนอย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Warunsap, Wongprasit, Jiradetprapai, & Tekhanmag (2018)  
ที่พบว่าหนึ่งในรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
คือ การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (communication creation management) ซึ่งเป็นการน าเสนอ
เรื่องราวข้อมูลรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้ง ด้วยการบอก
เล่าเรื่องราวของเจ้าของพ้ืนที่  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ยอมรับเข้าใจความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ให้ความเคารพในทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้การท่องเที่ยวด าเนินต่อไปได้
อย่างยั่งยืน และยังรวมถึงการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนมอญบางขันหมาก 
   ควรจะเน้นการสร้างความรู้ การเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญ 
บางขันหมากที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสร้างสรรค์จนเหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ด ารงความเป็นมอญบางขันหมากไว้ได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้พิสูจน์ชัดว่า
เป็น “ทุน” ส าคัญในการพัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของชุมชนมอญบางขันหมาก 
รวมทัง้การมีทักษะและความสามารถในการอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญ
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บางขันหมากอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในลักษณะของการ “ระเบิดจากข้างใน” เช่น การผ่านระบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านบทบาทของวัด ผ่านกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม (socialization) และสื่อสารทางสังคม (social media) เป็นต้น  
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเก่ียวข้อง 
        2.1  ถึงแม้หลักการส าคัญของการพัฒนาจะเน้นการสร้างความยั่งยืนในลักษณะของการ 
“ระเบิดจากข้างใน” และชุมชนมอญบางขันหมากจะพยายามด าเนินการตามหลักการนั้นแล้วก็ตาม 
แต่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับ “การกระตุ้นหนุนเสริมจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกชุมชน” 
ดังนั้นจึงควรท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้ชุมชนมอญบางขันหมากได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
   2.2 ควรจะใช้ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงในการมีส่วน
อย่างส าคัญในการสร้าง จัดการ และสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการในทุกขั้นตอนของชุมชนมอญบางขันหมากในครั้งนี้ ไป
เผยแพร่ ขยายผล โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ จนสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมสู ่การสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนใน
แผนงาน/แผนปฏิบัติการในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน/
องค์กรต่อไป  
  3. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
        3.1  ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เป็นแหล่งสะสมของ 
“ความรู้” ใน “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงควรได้แสดงบทบาทและท า
หน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยงทางวิชาการ” ให้ชุมชนมอญบางขันหมากได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป จนสามารถ
เป็น “ต้นแบบ” หรือ “แหล่งเรียนรู้” ที่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพและความพร้อมจะได้มาเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนให้เข้มแข็งได้ต่อไป  
   3.2  ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บูรณาการกันของคณะและ
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติการจริงในการ
สร้าง จัดการ และสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการจัดการในทุกขั้นตอนของชุมชนมอญบางขันหมากในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ ขยายผลโดยการ 
“ปฏิบัติการจริง” ใน “พ้ืนที่จริง” โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
โดยการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการสร้างโอกาสให้ชุมชน/หมู่บ้านอ่ืน  ๆ ที่มีศักยภาพและ
ความพร้อม ในเขตบริการ (จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี) แล้วสรุปผลการใช้รูปแบบ/องค์ความรู้
จากการวิจัยและพัฒนานี้ว่าสามารถจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน
ได้จริงหรือไม่ และอย่างไร รวมทั้งการสรุปเป็นผลงานวิชาการเพ่ือขยายผลและน าเสนอในวารสารทาง
วิชาการ หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
  4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
        เนื่องจากมีชุมชนอ่ืนที่มีทุนทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการได้ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ จัดการและสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
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วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชนอื่น ๆ จะได้มาเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนให้เข้มแข็งได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน 1 ห้องเรียน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่าย .21-.80 ค่าอ านาจจ าแนก 
.202-.675 ค่าความเชื่อมั่น .892 (2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้มี ค่าความเชื่อมั่น .887 และ (3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 0.67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้สถิติทดสอบ Dependent t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.45/81.76 
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ 
 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ABSTRACT 
 The aims of this quasi-experimental research were 1) to study the effects of 
organizing mathematics learning activities for efficiency learning results according to 
80/80, 2) to compare not only the student’s academic achievement before and after 
using the organizing mathematics learning activities on Two-dimensional and Three-
dimensional Figures for Matthayom Sueksa One students based on the Constructivism 
theory, and 3) to study the students satisfaction with the learning activities based on 
the Constructivism theory. The research sample were a class of 35 Matthayom Sueksa 
One students in academic year 2019. The researchers used clustered random sampling 
in this research. In addition, the research instruments were (1) the academic achievement 
test, which the difficulty level, discrimination level, confidence interval level, was .21-
.80, .202-.675 and .892 respectively. (2) The satisfaction of students towards organizing 
learning activities evaluation form, which the reliability of Cronbach alpha was .887.  
(3) The organizing learning activities, which the consistency index value ( IOC) were 0.67-1.00. 
The statistics used in data analysis were mean, percentage, and standard deviation. 
The technique of dependent t test was used to test the hypothesis.  
 The finding were: (1) The learning activities had an efficiency of 83.45/81.76 in 
accordance with the set criterion efficiency of 80/80. (2) The academic achievement of 
the students was higher after the study than prior to the study at the statistically 
significant level of .05. (3) The student satisfaction with the learning activities overall 
was at a high level. 
 
Keywords 
 Constructivism Theory, Two-Dimensional and Three-Dimensional Figures  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาท และความส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียนศตวรรษที่ 
21 เนื่องจากช่วยให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ (Ministry of Education, 2017) คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน 
ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การดูเวลา การซื้อขายสินค้า ติดต่อสื่อสาร 
คาดเดา และพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ แม้กระทั่งค านวณเวลาในการเดินทางก็จ าเป็นต้องใช้พ้ืนฐาน 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ นั่นคือคณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่
ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับต่าง ๆ ของไทย ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประเทศ 30.04 
(National Institute of Educational Testing Service (Public Organization), 2019) ซึ่ งยั งถือว่ า
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ า อีกท้ังผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
ของนักเรียนในโครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
ค.ศ. 2015 โดย IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
นั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ทั้งในด้านเนื้อหาและพฤติกรรม            
การเรียนรู้อยู่ในระดับต่ า (Low International Benchmark) นอกจากนี้ผลการประเมินการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการ PISA (Programmed for International Student Assessment) 
ซึ่งเป็นโครงการประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) บ่งชี้ว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ทั้งใน ค.ศ. 2012 และ 
ค.ศ. 2015 และผลการประเมินจาก PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินของนักเรียน
ไทยมีแนวโน้มลดต่ าลง อีกท้ังยังมีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพ้ืนฐาน 
ในขณะที่ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูง (The institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 2017) 
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เน้นให้นักเรียนต้อง
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองโดยการผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
(Glasersfeld, 1989) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ หรือได้พบสิ่งต่าง ๆ ใน
สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ (Martin, Sexton, Wagner, and Gerlovich, 1994) เพ่ือให้
นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น (Pareepan, 
Muangchan, & Chaichana, 2011; Singmuy, & Nilsrakoo, 2017) เกิดทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนรู้ (Khumun, 2015)  

จากเหตุผลที่กล่าวมา ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์จึงสนใจที่น ากิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าหลังจากนักเรียนผ่าน
การเรียนรู้ จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ประสบความส าเร็จในการเรียน และส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อ ๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติอย่างไร
นักเรียนจึงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ  ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
   3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล สอดคล้องกับ 
การพัฒนาทางสมองจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจ ความตั้งใจ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (Ministry of Education, 2010) การสอนคณิตศาสตร์ นักเรียน
เรียนอะไรแล้วเรียนอย่างไรให้เกิดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้งการฝึกรายบุคคล 
ฝึกเป็นกลุ่ม การฝึกทักษะย่อยทางคณิตศาสตร์และการฝึกทักษะรวมเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น 
(Makanong, 2003) เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนจากเรื่องง่ายไปยาก คิดตามล าดับขั้นตอนอย่าง        
มีเหตุผล (Tipkong, 2002) ความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดยตัว
ผู้เรียนด้วยความเข้าใจ (Glasersfeld, 1989) ผสมผสานระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ หรือได้รับสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ แล้วน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสร้างเป็นความรู้ใหม่ (Martin, Sexton, Wagner, and 
Gerlovich, 1994) ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 8 ห้องเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 272 คน  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระ
ยะ

ส า
รว

จ 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปญัหาและความต้องการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

แนวคิดการสอนคณิตศาสตร์ 
(Ministry of Education, 2010; Makanong, 2003; Tipkong, 2002) 

แนวคิดทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ 
(Glasersfeld, 1989; Martin et al., 1994) 

 

ผลลัพธ์ : ได้ทราบสภาพการ
จัดการเรียนการสอน สภาพ
ปัญหาและความต้องการ

ได้รับการส่งเสรมิการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

วิเคราะห์ ความรู้สภาพปัจจบุัน สภาพปญัหา และความต้องการ 

 

ระ
ยะ

ทด
ลอ

ง 

Outcome (ผลลัพธ์) 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ (60% ขึ้นไป) 

Output (ผลผลิต) 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 (รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ) 

แนวคิดการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ 

แนวคิดทฤษฎ ี
การสร้างสรรค์ความรู้ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมติิและสามมิต ิ

รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

การจดัการเรียนการสอนเพือ่ 
ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ของผู้เรียน 

ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

รูปเรขาคณิตสามมิติที ่
ประกอบขึ้นจากลกูบาศก ์

น าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ ภาพด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน 
ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

ประเมนิผลการใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู ้ จ านวน 5 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย แผนการจัดการเร ียนรู ้                       
ชุดกิจกรรม และแบบตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียน  
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .21 - .80 
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .202 - .675 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .892 
  3.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ จ านวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .887 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  4.1 การทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จ านวน 30 ข้อ เวลา 50 นาที (ด าเนินการก่อนทดลอง 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 2 สัปดาห์) 
  4.2 การด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ  
และสามมิติ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ระยะเวลาสอน  
10 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  
โดยมีการทบทวนความรู้เดิม และชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.2.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถทางการ
เรียนรู้กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นครูน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
โดยให้นักเรียนค้นหาความรู้จากสื่อที่ครูเตรียมไว้ หาค าตอบด้วยการอภิปราย รับฟังความคิดเห็น
ร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและการตัดสินใจที่เหมาะสม แล้วให้นักเรียนท ากิจกรรมตรวจสอบ
การเรียนรู้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน 

   4.2.3 ขั้นสรุป ครูใช้การถามตอบ จนนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด
ในเรื่องที่เรียนได้ถูกต้อง  
  4.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรียน และ ให้นักเรียนท า
แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 
  4.4 ผู้วิจัยน าผลการทดสอบที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และผลการวัดความพึงพอใจมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาวิเคราะห์โดยวิธีการ               
ทางสถิติ และสรุปผลการวิจัย 

5. สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้สถิติทดสอบ Dependent t-test 
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ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กราฟจุดแสดงคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มจากการประเมินกิจกรรมตรวจสอบความรู้ของนักเรียน 
 
 จากภาพที่ 2 พบว่า คะแนนประเมินกิจกรรมตรวจสอบความรู้ของนักเรียน 5 ชุดกิจกรรม  
ทั้งรายกลุ่มและภาพรวมของทุกชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( x  ≥ 11.17) โดยชุดกิจกรรมเรื่องรูป
คลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และเรื่องภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ภาพรวมจากนักเรียนทุกกลุ่มเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ( x  = 13.66) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ของประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

 
คะแนน จ านวน (คน) คะแนนเต็ม x  SD ร้อยละ 

ระหว่างเรียน 35 75 62.59 7.60 83.45 
หลังเรียน 35 30 24.51 2.75 81.76 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 

การสร้างสรรค์ความรู้  เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
มีค่าเท่ากับ 83.45/81.76 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและ                
สามมิติ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
ตารางที ่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 

 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  SD t df p 
ก่อนเรียน 35 30 15.03 3.11 31.67* 34 .00 
หลังเรียน 35 30 24.51 2.75 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 
หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.75 และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 นั้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  

 

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.   การก าหนดเป้าหมายของการเรียนแต่ละครั้ง 4.54 0.56 มากที่สุด 
2.   การใช้ค าถามทบทวนก่อนเรียนในแต่ละครั้ง 4.54 0.61 มากที่สุด 
3.   การได้ลงมือปฏิบัติและค้นหาความรู้เพ่ิมเติมระหว่างเรียน 4.63 0.60 มากที่สุด 
4.   การได้เสนอความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือน 

4.37 0.65 มาก 

5.   การท างานร่วมกัน และช่วยเหลือกันท างานกลุ่ม 4.37 0.77 มาก 
6.   กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

4.54 0.66 มากที่สุด 

7.   การจัดการเรียนรู้เป็นล าดับมีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 4.40 0.65 มาก 
8.   การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ 

4.46 0.61 มาก 

9.   การเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาจากครู 4.51 0.61 มากที่สุด 
10. กิจกรรมเปิดให้แสดงความคิดเห็น แล้วจึงสรุปข้อเรียนรู้ 4.60 0.60 มากที่สุด 
11. กิจกรรมง่ายต่อการท าความเข้าใจเนื้อหา 4.46 0.61 มาก 
12. กิจกรรมสร้างให้เห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 4.34 0.64 มาก 
13. สื่อและอุปกรณ์ ที่ครูน ามาใช้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.63 0.55 มากที่สุด 
14. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมาะสม 4.31 0.63 มาก 
15. การวัดและประเมินผลครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหา

ที่เรียน 
4.54 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.62 มาก 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.48, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติและค้นหาความรู้  อีกทั้งสื ่อและ
อุปกรณ์ที่ครูน ามาใช้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม มีประสิทธิเท่ากับ 83.45/81.76 เป็นไป
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ผลที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดของ Ministry of Education (2010) ที่กล่าวว่า 
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ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคน สามารถพัฒนาตนเองได้ ลงมือศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นผู้สนับสนุน จัดสถานการณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Makanong (2003) ที่กล่าวว่าหลักการสอนคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ คือ สอนให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์จากการคิดและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน โดยอาจใช้ค าถามที่นักเรียนสงสัย
เป็นประเด็นร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้น าไปสู่ข้อสรุป ต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน สอนให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสุขสนุกสนาน อีกทั้งสังเกตและประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนขณะเรียนในห้องเรียนด้วยการใช้ค าถามหรือการพูดคุย สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด 
Constructivism พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(Chaonahi, Chansila, & Sri-Ampai, 2011; Pimsiri, & Uamcharoen, 2018) 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน แสดงถึงการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากเป็นการจัดการเรียนรู้
ภายใต้แนวคิดที่ว่า นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อนักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยครูมี
บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Yamsang & Sirum (2018) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  เป็นการเรียนรู้
ของบุคคล จากการที่บุคคลศึกษา วิจัย อ่าน เรียน ฝึก หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
บุคคลนั้น จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด หรือพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การจัดการเรียน  
การสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรม ใช้สื่อรูปธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งครูจะต้ องจัด
กิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ และชีวิตจริงของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทา งการ เ รี ยนหลั ง เ รี ยนสู งกว่ าก่อน เรี ยน  (Pareepan, Muangchan, & Chaichana, 2011; 
Singmuy, & Nilsrakoo, 2017) 
 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
การสร้างสรรค์ความรู้ ภาพรวมพอใจระดับมาก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ สื่อและ
อุปกรณ์ที่ครูน ามาใช้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
พบว่า นักเรียนสนใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Shelly (1975) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกเกิดขึ้นแล้วจะมี
ความสุข และความรู้สึกทางลบเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ไม่มีความสุข โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องค านึงถึงสิ่งที่ท าให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู้ เช่น เทคนิคการสอน เสริมแรงโดยคะแนนหรือรางวัล นักเรียนมี
ส่วนร่วมท ากิจกรรม อีกทั้งเมื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จะท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Khumun (2015) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Constructivism พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism อยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        1.1 ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงด้วยการจัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถในการเรียนรู้ 
พบว่านักเรียนบางกลุ่มสร้างการเรียนรู้ได้ช้าและไม่ทันกลุ่มอ่ืน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของนักเรียน และพ้ืนฐานความรู้เดิม ดังนั้นครูควรจัดกลุ่มอิงพฤติกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบ
ความรู้เดิม ทบทวนก่อนเรียนรู้ตามชุดกิจกรรม 

       1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้  เปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ค้นคว้า ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่านักเรียน 
ใช้เวลานาน ในการท ากิจกรรมครูควรกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามให้นักเรียนมุ่งมั่นพยายามเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ประสบความส าเร็จ และอยากเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ เป็นแนวทางของการท าวิจัยครั้งต่อไปในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ เช่น การสร้างทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ พ้ืนที่ผิว ปริมาตร เป็นต้น 
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 ขอขอบพระคุณอาจารย์อุไร ซิรัมย์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ส าหรับค าแนะน า ก าลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาการท าวิจัย ท าให้ผู้วิจัยมีความมุ่งม่ัน พยายาม จนท างานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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probabilistic reasoning using integrated learning activities based on 
Constructivist theory]. In ka ̄n prachum wicha ̄ka ̄n tha ̄ng khanittasa ̄t khrang 
thi ̄ yi ̄sipso ̜̄ng prac ̌ham pi ̄ so ̜̄ngphanha ̄ro ̜̄ihoksip [The 22nd Annual Meeting 
in Mathematics 2017 (AMM 2017)]. (pp.1-13). Chiang Mai: Department of 
Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University. 

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2017). khūmư̄ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) เปรียบเทียบผลการสอนทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและก าลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 249 คน จ านวน 2 หมู่เรียน ซึ่งตอบแบบวัด
ทักษะชีวิตได้คะแนนใกล้เคียงกัน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 130 คน เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 
119 คน ท าการทดสอบก่อนการทดลองด้วยแบบวัดทักษะชีวิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และวัดซ้ าภายหลัง
การทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองได้รับการสอนทักษะชีวิตจ านวน 10 ครั้ง ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุม
ท าการสอนปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต แบบประเมิน
ทักษะชีวิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ MANOVA  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมน าแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้
เทคนิคเดลฟายได้องค์ประกอบ 10 ด้าน คือ ด้านทักษะชีวิตและการพัฒนาตน ทักษะการสื่อสารและ
รู้เท่าทันสื่อ ทักษะสังคม ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ทักษะ 
การคิดและการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความเข้าใจความต่างทาง
วัฒนธรรม ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง น าองค์ประกอบที่ได้ไปพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 10 กิจกรรม ผลการประเมินองค์ประกอบ 
และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
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จ านวน 10 องค์ประกอบ 10 กิจกรรม มีค่ามัธยฐานระหว่าง 4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ระหว่าง 0.00-1.00 2) นักศึกษาที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติในทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ 
 ทักษะชีวิต  กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) to develop a set of learning activities 
to improve life skills for students tertiary level, 2) to compare the results of teaching 
life skills between groups taught by instructional package to improve the life skills of 
higher education students with groups that have received regular teaching. Then 249 
samples of the study were from first-year students, 2 classes which answers the life 
skill test scores with similar scores and simple randomized into an experimental group 
of 130 students, a control group of 119 students, also tested before the experiment 
life skills test that the researcher created and repeated measurements after the 
experiment students in the experimental group received 10 times of life skills teaching, 
while the control group students taught normally. The research tool was a set of 
learning activities to develop life skills. Life skills test. Statistics used in data analysis 
consist of mean, standard deviation, and test the differences with t-test statistics. 

The findings were as follows: 1) the result of the development of an 
Instructional package to improve the life skills of higher education students.  The 
development of an Instructional package is based on the concepts derived from the 
analysis of elements from the study using Delphi technique. The 10 components are 
in life skills and personal development, communication skills and media literacy, social 
skills,  career skills and learning skills,  cooperation skills and team work, thinking and 
problem solving skills,  creative and innovative skills,  understanding culture skills, 
change skills, and sufficient living skills. Develop a set of learning activities to improve 
life skills in 10 components, a total of 10 activities. Results of evaluation of components 
and Instructional package for life skills development through consideration of each element 
from 17 experts in 10 components, 10 activities have a median between 4.00-5.00 and 
the Interquartile range between 0.00-1.00. 2) Students who have received learning 
management by using learning activity packages to develop life skills, average scores, 
life skills Higher than students who received regular learning management in all aspects 
with statistical significance at the level of .05. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นฐานหลักของการพัฒนา
ให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝ่รู้ ตลอดจน 
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งทางกายและใจที่สมบูรณ์สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พร้อมกับการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม 
ภูมิปัญญาการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือการเรียนรู้ 
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข และ  
เอ้ืออาทรรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรร ม  
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (Office of the Education Council,  2009) แต่การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการด ารงชีวิต นวัตกรรมและความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและยังส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ระบบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษาน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องที่การศึกษาต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะและความ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี (Office of the Education Council, 2009) ระบบการจัดการศึกษาของไทย
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสิ่งส าคัญอย่างแรก ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนคือ
การปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (Ministry of Education, 2002) ได้ก าหนดรูปแบบ
การจัดการศึกษาขึ้นใหม่เพ่ือน าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม (Uhaiwat & Hankla, 
2003) การบริหารจัดการการศึกษาในปัจจุบันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่ถือว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาที่ทุก
ฝ่ายจะต้องท างานประสานกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัดและเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 หากพิจารณาระบบการผลิตบัณฑิต สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะเป็นผู้ผลิตโดย
มีหลักสูตร ระบบกระบวนการผลิต ภายใต้กรอบและการก ากับดูแลคุณภาพ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งเน้นประกันคุณภาพ บัณฑิตด้วยการก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้  (Learning Outcomes) ที่คาดหวังของบัณฑิตไม่เพียงเฉพาะความรู้  
ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน แต่มุ่งพัฒนาทักษะและคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งจะช่วยสื่อสารให้
สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นว่าบัณฑิต
ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สามารถ เทียบเคียงกันได้ (Office of the Higher 
Education Commission, 2009) นอกจากนี้การพัฒนาบัณฑิต จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
เสริมสร้างและการบ่มเพาะคุณลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละวิชาชีพ การได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยปัจจุบันนักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้
ที่ทันสมัยต่อโลกปัจจุบันและโลกในศตวรรษท่ี 21 
 แต่จากการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วง
วัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่
ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ  วัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด า เนินชีวิต (Office of the 
National Economics and Social Development Council, 2017) สภาพสังคมในทศวรรษใหม่
เป็นยุคของความเร็วและเหลื่อมล้ า มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอม
ความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนที่บุคคลในสังคมจะต้องรักการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ 
ซึ่งจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมากได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะใน
เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อส าเร็จการศึกษาไป อาจไม่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต มีปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ และมีความขัดแย้ งในชีวิตได้ง่าย (MaiWai, 2017) 
ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมและช่วยแก้ปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในสังคม ปัญหาในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาครอบครัว การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น การกระท าความผิดต่าง ๆ ซึ่งแนวโน้มที่กลุ่มเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับปัญหา องค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1993) ได้ก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิต ไว้ 3 ด้าน 10 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1. ด้านความคิด ประกอบด้วย  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
2. ด้านจิตใจ ประกอบด้วย ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้ อ่ืน 3. ด้านการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย  ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการจัดการกับความเครียด  ทักษะชีวิตจึง
เป็นทักษะที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการคิดมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการจัดการ
กับความเครียด และความกดดันต่าง ๆ น าไปสู่การด ารงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปรับเปลี่ยนตนเองได้ 
(World Health Organization, 1994 cited in  Kokbangyang, Wongsisa, and Satyachai, 2017)   
 ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาซึ่งเป็น
วัยที่อยู่ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่โลกของการท างาน การด าเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการยั่วยุทางกระแสสังคมก่อให้เกิดปัญหา  
แก่เยาวชนในวัยก าลังศึกษาอย่างมาก ทั้งปัญหาการปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาติดเกม ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด การพนันออนไลน์ ปัญหาทางเพศ  
และจากการศึกษาของ วรินท์พร ฉัตรพลกิตต์ (Chartponkit, 2015) พบว่า ทักษะชีวิตของนักศึกษา
ระดับปริญาตรี มีปัญหาทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ นักศึกษาบางส่วนชินกับการท่องจ า  
ลอกเลียนผลงาน ขาดการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง ทักษะการตระหนักรู้ในตน นักศึกษามองตนเอง 
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ต่ าต้อย ไม่เป็นตัวของตนเอง ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพไม่ค่อยกล้าแสดงความ
คิดเห็น ทักษะการแก้ไขปัญหาพบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้านักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และนักศึกมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ นักศึกษาที่มีทักษะชีวิตต่ า  
ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีจึงจ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้นักศึกษา  
ได้มีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อรอดพ้นและสามารถรับมือต่อการก้าวรุกทางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้
รอดพ้นจากการครอบง าความคิดของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน  
จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สถาบันการศึกษาต้องพัฒนากระบวนการสอนพร้อม ๆ ไปกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องจัดประสบการณ์และการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างทักษะที่เป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางปัญญาภายในของบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง  ๆ รอบตัว ผสมผสานกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค้นคิดสร้างและสรุปความรู้ขึ้นด้วยตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง ผู้วิจัย ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อมูลสาระสนเทศ ทักษะชีวิตและความพร้อม
ของนักศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและท าให้ทราบถึงความเหมาะสมของชุด
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  
ไปพร้อม ๆ กับการสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถน าพาชีวิตของตนพ้นจากภัย
รอบตัว สามารถตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทันตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว 
และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดั บ อุดมศึกษา 
ควรมีลักษณะเช่นใด ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง  

2. มีความแตกต่างหรือไม่ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งระยะการวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ ทักษะชีวิต การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสม

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้วิจัยประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจัยเดลฟาย เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 2 เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ใช้วิธีการวิจัยเชิ งทดลอง และท าการวิ เคราะห์ข้ อมูล  
เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะชีวิต ส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้ นปีที่  1  

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 2560 
จ านวน 12 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 
2560 จ านวน 249 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะชีวิต  ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มดังนี้   
1) ให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนตอบแบบประเมินทักษะชีวิต  2) เลือกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต
ใกล้เคียงกันมา 2 หมู่เรียน สุ่มอย่างง่าย หมู่เรียนหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลอง และอีกหมู่เรียน เป็นกลุ่ม
ควบคุม 

 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) การศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มและวัดก่อน-หลังการทดลอง (The Randomized Pretest-
Posttest Control Group Design) โดยท าการทดสอบก่อนทั้ง 2 กลุ่มด้วยเครื่องมือวัดเดียวกัน  
ท าการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองได้รับสิ่งทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับสิ่งทดลองที่ไม่เหมือน  
กับกลุ่มทดลอง แล้วทดสอบหลังการทดลองทั้ง 2 กลุ่มด้วยเครื่องมือวัดเดียวกัน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 2) ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
 การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ผู้วิจัยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย  

(Delphi technique) เพ่ือประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 ท่าน  

 การหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะชีวิต แบบประเมินทักษะชีวิตเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวัดและประเมินผล 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา 4 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและตัวบ่งชี้  (Index of Item Objective Congruence: IOC)  และวิเคราะห์ 
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะชีวิต เท่ากับ .89 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ระยะที่  1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับความเหมาะสม 

ขององค์ประกอบทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)  
 ระยะที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ MANOVA  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ประการ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ส าหรับนักศึกษา ระดบัอุดมศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

การพัฒนาชุดกิจกรรมน าแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
ได้องค์ประกอบ 10  ด้าน คือ ด้านทักษะชีวิตและการพัฒนาตน ทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ 
ทักษะสังคม ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ทักษะ
การเปลี่ยนแปลง ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง น าองค์ประกอบที่ได้ไปพัฒนาชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 10 ด้าน จ านวน 10  กิจกรรม ดังนี้ 

1. ทักษะชีวิตและการพัฒนาตน กิจกรรม มหาวิทยาลัยในฝัน 
2. ทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ กิจกรรม Helicopter 
3. ทักษะสังคม กิจกรรม Social etiquettes 
4. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ กิจกรรม อาชีพในโลกอนาคต 
5. ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม กิจกรรม อัญมณีแห่งชีวิต 
6. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา กิจกรรม บ้านแห่งอนาคต 
7. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรม นวัตกรรมเพ่ือโลกยุคใหม่ 
8. ทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม กิจกรรม Cross Culture 
9. ทักษะการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม Fashion week 
10. ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง กิจกรรม เป้าหมายชีวิต 
ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีความหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้นักศึกษา

เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม  ผลการประเมินองค์ประกอบและ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 10 องค์ประกอบ 10 กิจกรรม มีค่ามัธยฐานระหว่าง 4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ระหว่าง 0.00-1.00 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการสอนทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะชีวิต ส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษากับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติผลดังตาราง 
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ตารางท่ี 1  คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ปกติ  

 

ทักษะชีวิต n 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

x̄ S.D. x̄ S.D. 
1. ทักษะชีวิตและการพัฒนาตน 119 36.82 

 
5.13 

 
38.2 4.82 

2. ทักษะการสื่อสารและ 
   รู้เท่าทันสื่อ 

119 36.48 3.45 38.50 2.89 

3. ทักษะสังคม 119 37.59 4.76 41.58 3.46 
4. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 119 35.80 3.57 37.82 4.20 
5. ทักษะความร่วมมือและ 
    การท างานเป็นทีม 

119 
 

37.33 
 

2.97 40.75 3.14 

6. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 119 37.51 4.51 39.01 3.10 
7. ทักษะการสร้างสรรค์และ  
   นวัตกรรม 

119 
 

36.14 
 

4.85 
 

37.84 
 

3.67 
 

8. ทักษะความเข้าใจความต่าง 
   ทางวัฒนธรรม 

119 
 

36.91 
 

3.46 
 

42.35 
 

3.23 
 

9. ทักษะการเปลี่ยนแปลง 119 38.48 5.75 42.35 2.45 
10.ทักษะการด าเนินชีวิตอย่าง 
    พอเพียง 

119 
 

36.83 4.25 43.26 2.03 

 
 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติพบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนจัดการเรียนรู้  ทักษะที่มีคะแนนสูงอันดับแรก ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง คือ  
(x̄ = 43.26, S.D.=2.03) รองลงมาคือ ทักษะการเปลี่ยนแปลง และทักษะความเข้าใจความต่าง 
ทางวัฒนธรรม  (x̄ = 42.35, S.D.=3.23)   
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตก่อนและหลังของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 

ทักษะชีวิต n 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

x̄ S.D. x̄ S.D. 
1. ทักษะชีวิตและการพัฒนาตน 117 35.84 4.75 45.46 3.15 
2. ทักษะการสื่อสารและ 
   รู้เท่าทันสื่อ 

117 36.14 3.97 47.73 1.91 

3. ทักษะทางสังคม 117 36.74 4.83 47.77 2.16 
4. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 117 35.39 5.38 46.69 2.52 
5. ทักษะความร่วมมือและ 
   การท างานเป็นทีม 

117 
 

37.58 
 

3.27 47.81 2.11 
 

6. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 117 36.92 4.19 47.91 2.11 
7. ทักษะการสร้างสรรค์และ 
   นวัตกรรม 

117 
 

35.95 
 

4.36 
 

47.57 
 

2.58 

8. ทักษะความเข้าใจ 
    ความต่างทางวัฒนธรรม 

117 36.81 3.91 47.56 2.14 
 

9. ทักษะการเปลี่ยนแปลง 117 38.11 5.10 47.56 2.53 
10.ทักษะการด าเนินชีวิตอย่าง 
    พอเพียง 

117 36.50 4.46 47.76 2.22 

  

 

 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตก่อนและหลังของนักศึกษาที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือทักษะชีวิต หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่มี
คะแนนสูงอันดับแรก ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาคือ (x̄ = 47.91, S.D.=2.11)  รองลงมาคือ ทักษะ
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (x̄ = 47.81, S.D.=2.11) และทักษะการเปลี่ยนแปลง และทักษะ
ทางสังคม (x̄ = 47.77, S.D.=2.16)   
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะชีวิต ของนักศึกษากลุ่มทดลองและ 
 กลุ่มควบคุม 
 

ทักษะชีวิต n 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

x̄ S.D. x̄ S.D. 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

117 
119 

36.60 
36.98 

2.95 
3.19 

47.38 
40.19 

1.66 
2.06 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตนักศึกษาหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง และมีการกระจายของคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลอง 
 ส่วนในกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตนักศึกษาหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการกระจายของคะแนนน้อยกว่าก่อนการทดลอง 
 
ตารางท่ี 4 การทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมตามวิธีการของบ๊อกซ์  
 

Box's M 337.181 
F 5.856 

df1 55 
df2 176719.477 
Sig. .000 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 นั้นเป็นไปได้ที่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
ของตัวแปรตามทั้ง สิบด้านมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Intercept Pillai's Trace .999 18125.495a 10.000 225.000 .000 

Wilks' Lambda .001 18125.495a 10.000 225.000 .000 
Hotelling's Trace 805.578 18125.495a 10.000 225.000 .000 
Roy's Largest Root 805.578 18125.495a 10.000 225.000 .000 

Group Pillai's Trace .856 134.183a 10.000 225.000 .000 
Wilks' Lambda .144 134.183a 10.000 225.000 .000 
Hotelling's Trace 5.964 134.183a 10.000 225.000 .000 
Roy's Largest Root 5.964 134.183a 10.000 225.000 .000 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปได้ที่คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองจะสูงกว่ากลุ่มควบคุม พิจารณาจากค่าสถิติ โฮเทลลิง (Hotelling's 
Trace) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 5.964 และค่า Sig. เท่ากับ.000 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้
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ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 10 ด้าน จ านวน 10  กิจกรรม และน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ใน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชาทักษะชีวิตผ่านการพิจารณาใน
แต่ละองค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 องค์ประกอบ 10 กิจกรรม มีค่ามัธยฐานระหว่าง 
4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.00-1.00 ดังนั้นชุดกิจกรรมนี้จึงเป็นชุดกิจกรรมที่
มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้ 
 2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตมี
คะแนนทักษะชีวิต ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการที่นักศึกษา ได้เรียนรู้ เรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และเกิดความรู้ภายในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการถ่ายทอดประสบการณ์การแสวงหา
ความรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยเป็นความรู้ที่
เกิดข้ึนใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความรู้
จะต้องอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้เกิดการขยายตัว ของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่
ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การพูด การเขียน เป็นเครื่องมือใน
การแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ (WHO, 1944 cited in Satchachareerat, 1997) 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สถาบันการศึกษา
ต้องพัฒนากระบวนการสอนพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือให้
นักศึกษาได้แนวทางในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม  ๆ 
กับการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและคุณภาพ
การศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (Ministry of 
Education, 1999) ที่ว่า การสร้างองค์ความรู้จากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาและสร้างข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ปัญญาภายในของบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผสมผสานกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เกิด
ทักษะสามารถสร้างและสรุปความรู้ขึ้นด้วยตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  (Saduakkan, 
2008) และสอดคล้องกับยุพา แก้วงาม (Kaew-ngam, 2001) ท าการศึกษาเรื่อง ผลการสอนทักษะ
ชีวิตส าหรับเยาวชนที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอน
ทักษะชีวิตมีการพัฒนาทักษะชีวิตสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนทักษะชีวิต ในระยะหลังการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตมีการพัฒนา
ทักษะชีวิตสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการสอนทักษะชีวิตในระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .053) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตมีการพัฒนาทักษะชีวิตในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ทักษะชีวิตมีการพัฒนาทักษะชีวิตในระยะติดตามผลกับระยะหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกับรมณภัทร กตตน์วงศกร 
(Kitwongsakorn, 2014) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐ
อุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญโดยรวมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีในทุกด้าน  
 3. นักศึกษาที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะชีวิตสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปกติในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
สอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Department of Mental health, 1997 
cited in Micharoen, 2000) ที่ด าเนินกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ 1) ประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอน
ช่วยให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมของตนเองมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้  2) การสะท้อนความคิดและ
ถกเถียง เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 3) เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด เป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การเกิด
ความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ้นโดยผู้เรียนเป็นฝ่ายริเริ่มและผู้สอนเป็นฝ่ายช่วยเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ หรือ
ในทางกลับกัน ผู้สอนอาจเป็นผู้น าทางและผู้เรียนเป็นผู้สานต่อจนความคิดนั้นสมบูรณ์เป็นความคิด
รวบยอด 4) การทดลองหรือการประยุกต์แนวคิด เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนน าเอาความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ 
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของอัลเบอร์ทีน เคปป์ และจอร์จ เนวัล (Albertyn, Kapp & Groenewald, 2001) ได้ศึกษารูปแบบ
ของการเพ่ิมพลังในบุคคล โดยผ่านโปรแกรมทักษะชีวิตในอเมริกาใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
พนักงานบริษัท จ านวน 37 คน ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานที่ได้รับการอบรมมีพลังในการท างาน
เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มุมมองที่ดีต่อการท างาน มีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมขึ้น มีการเคารพตนเอง 
และมีความรู้สึกว่าสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชีวิตได้ สอดคล้องกับ อัญชลี สว่างจิตร์ 
(Sawangchit, 2003) ท าการศึกษาเรื่อง ผลการการฝึกทักษะชีวิตที่มีต่อความมีวินัยในตนเองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรียนที่เข้าร่วมการฝึก
ทักษะชีวิต มีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกทักษะชีวิต ในระยะหลังการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกทักษะชีวิตมีวินัยในตนเองสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมฝึกทักษะชีวิตในระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรียน
ที่เข้าร่วมการฝึกทักษะชีวิต มีวินัยในตนเองในระยะหลังการทดลองกับระยะก่อนการทดลอง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกทักษะชีวิต มีวินัยในตนเอง  
ในระยะติดตามผลกับระยะก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ จิราวรรณ พักน้อย (PukNoi, 2017) ท าการศึกษาเรื่อง ผลการใช้
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โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของ  
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์  
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ไปใช้ ผู้ใช้ควรศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอน ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้าใจตรงกัน  

2. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ควรมีการปรับกิจกรรมและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จะมี

ทักษะชีวิตที่สูงขึ้นในองค์ประกอบทุกด้าน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยใน “เชิงลึก” เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นระยะว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพียงใด เพ่ือจะได้น าข้อค้นพบนั้นมาปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาในระหว่างการศึกษา
ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

3. องค์ประกอบของทักษะชีวิต มีหลายแนวคิดและแต่ละแนวคิดมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
ควรมีการศึกษาทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ เช่น การบริหารจัดการด้านการเงินและหนี้สิน 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุ 
ในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  
21 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล คือ 1) แบบสอบถาม  
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 3) การสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน ข้าราชการ
บ านาญ นักบวช และรับจ้างทั่วไป มีความต้องการในการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งในและนอกสถานที่ในสถานการณ์จริง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
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ประกอบอาชีพได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฟังและการพูดเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน า
สินค้าและบริการ การแนะน าสถานที่ การสอบถามและตอบค าถามนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2) แนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช ควรพัฒนา
ให้สอดคล้องตามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะในด้าน
รูปแบบการฝึกอบรม หัวข้อบทสนทนา เนื้อหา ทักษะที่ต้องการพัฒนา กิจกรรมภาษาอังกฤษ  
และวิธีการสอนของผู้สอน  
 
ค าส าคัญ 
 ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ  ผู้สูงอายุ ชุมชนเดิมบางนางบวช 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the needs of English for elderly people in Doem 
Bang Nang Buat, Suphan Buri and 2) to serve as guidelines for the English course 
development for elderly people in Doem Bang Nang Buat, Suphan Buri. This research 
used mixed methods, with a sample of 21 elderly people selected by the purposive 
sampling. The tools used in this study were questionnaire, in-depth interview and focus 
group discussion. Quantitative data were analyzed through use of percentage, 
frequency, average, and standard deviation. Qualitative data used content analysis.   
 The findings of the study were as follows:  1) Most of the 21 subjects who 
were farmers, vendors, housekeepers, retired government officers, Buddhist monks and 
workers had the desire to be trained in four English skills in both real and unreal 
situations since they wanted to apply knowledge and skills of English to advance their 
careers, especially listening and speaking about greeting, introducing products and 
services, recommending places, asking for and giving information. 2) English course 
development for elderly people in Doem Bang Nang Buat should be developed based 
on learners’ personal information and needs of English which include training type, 
topics of conversation, content, skills, activities, and teaching methods of instructors.  
 
Keywords 
 Needs of English, Elderly People, Doem Bang Nang Buat  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างเงินรายได้ให้กับประเทศจ านวนมหาศาล ดังในปี 2561 
รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมอยู่ที่ 3.08 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้สูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวทุกปี (Ministry of Tourism and Sports, 
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2018) ติดอันดับ 4 ของโลก ส าหรับประเทศที่ท าเงินรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีความส าคัญ
ทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ท าให้มีผู้สนใจมาท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากจาก ประเทศจีน กลุ่มประเทศอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา 
อินเดีย รัสเซีย และฮ่องกง ตามล าดับทั้งนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และประเทศชาติช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ 
(Choibamroong, 2007) เพ่ือพัฒนาให้ตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ยังท า
ให้ประชาชนมีรายได้และลดจ านวนคนว่างงานมากขึ้นปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวและรูปแบบ
การท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก การท่องเที่ยวในปัจจุบันเน้นการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนที่เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวดังกล่าว
จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสกับชุมชนมากยิ่งขึ้น (Pizam & Mansfeld, 1999) จึงท าให้การ
ท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศของทุกรัฐบาล มีการก าหนดวางแผนนโยบาย
เศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ยังรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ  
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศชาติ  
เพ่ือตอบรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” 
(Department of Tourism, 2017) 
 ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรียังมีแหล่งท่องท่องเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  (Home Stay) ที่มีที่ พักอยู่ ในชุมชน หมู่บ้าน ท าให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงและสัมผัสวิถีชีวิตและดื่มด่ ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าของชุมชนตามลักษณะภูมิศาสตร์ ที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนและสังคม
ของประเทศให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 -2564  
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีว่า “สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และ
อาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา 
และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” (Suphan Buri Province, 2019) และก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งรายงานสถิตินักท่องเที่ยว  
ในประเทศ (รายจังหวัด) ของฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 27,755 คน โดยนักท่องเที่ยว  
แต่ละคนเข้ามาพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 1,444 บาท 
ท าให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 57.02 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.57 เปอร์เซ็นต์ 
จากปี 2559 ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 47.32 ล้านบาท (Ministry of Tourism 
and Sports, 2018) 
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 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ซึ่งกลุ่มประชาชน  
ในท้องถิ่นที่พบปะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
พ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกร บุคคลกลุ่มนี้จึ งมีความส าคัญอย่างยิ่ งในการมีส่วนช่วยให้ เกิด 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นก็คือ ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวก
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ท าหน้าที่
เป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ ท าให้ชาวต่างชาติรู้สึกอยากกลับมาเที่ยว
ประเทศไทยอีก ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไปในตัว  
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการส ารวจความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุชุมชน
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือต้องการทราบสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุชุมชนเดิม 
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุชุมชนเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน  
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มพ่อค้าแม่ขาย และกลุ่มพระภิกษุในชุมชนเดิมบางนางบวช 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 5 กลุ่ม โดยเลือก
ตัวแทนกลุ่มผู้น าชุมชน 5 คน ส่วนกลุ่มที่เหลือกลุ่มละ 4 คน รวมทั้งหมด 21 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเน้นตามความสมัครใจ ความสะดวก ความพร้อม และความ
ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
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 1. แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 ตอน ดังนี้  
  1.1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
  1.3 ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่าง ๆ 
  1.4 การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.5 หัวข้อสนทนาที่มีความจ าเป็นต่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย โดยเน้นสัมภาษณ์และสนทนาประเด็นหลัก 
4 ประเด็น ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้านสินค้าและอาหารท้องถิ่น 
และด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว    
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบของผู้ เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน ด้านการวิจัยและพัฒนาชุมชน และด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน  
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา ก่อนน าเครื่องมือไปใช้ในเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed methods) ข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวม 
ด้วยแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย  
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับกฎเกณฑ์ที่ก าหนดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Nillapun, 2010)  
ในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อยนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชนเดิมบางนางบวช ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
21 คน เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด โดยมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ นักบวช และรับจ้างทั่วไป ตามล าดับ  
โดยผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการให้แจ้งข่าวการอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และมีความต้องการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษในวันเสาร์-อาทิตย์  มากที่สุดครั้งละ 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มองว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ โอกาส และ
เพ่ิมศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการอบรมนอกสถานที่เพ่ือฝึก
จากสถานการณ์จริง เพ่ือฝึกทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ เนื่องจากความสามารถภาษาอังกฤษ
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ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยเรียงจากระดับน้อยที่สุด คือ  
ด้านการเขียน ( =1.71, S.D.=1.12) ด้านการอ่าน ( =1.81, S.D.=1.18) ด้านการพูด ( =1.81,  
S.D. = 1.26) และด้านการฟัง (  =1.90 , S.D.=1.41) มากไปกว่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษด้านการฟังอยู่ในระดับมาก (  =3.81, S.D.=1.30) 
เช่นเดียวกับด้านการพูด (  = 3.76, S.D.=1.27) รองลงมาคือด้านการอ่านและด้านการเขียน 
อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.05, S.D.=1.53) ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม ตลอดทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน  
นั้นสามารถสรุปโดยละเอียด ดังตารางที่ 1-5 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
                          (n=21) 

กิจกรรม 
ความสามารถ 

  S.D. แปลค่า 
ด้านการฟัง 
ฟังค าถามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ถามทิศทาง ราคาสินค้าข้อมูล
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
1.57 

 

 
1.71 

 

 
น้อย 

 

ฟังข้อมูลบอกเล่าจากนักท่องเที่ยวได ้ 1.86 1.32 น้อย 
สรุปดา้นการฟัง 1.86 1.32 น้อย 
ด้านการพูด 
พูดคุยและใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 
2.29 

 
1.48 

 
น้อย 

ทักทายและสอบถามข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.86 1.73 น้อย 
ตอบค าถามนักท่องเที่ยว 2.05 1.40 น้อย 
น าเสนอข้อมูลกจิกรรม สินค้า และสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ 2.00 1.41 น้อย 
สรุปดา้นพูด 2.29 1.48 น้อย 
ด้านการอ่าน 
อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษข้างกล่องผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ได้เข้าใจ 

 
2.14 

 
1.46 

 
น้อย 

อ่านสื่อโฆษณาและป้ายประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้
อย่างเข้าใจ 

2.14 1.39 น้อย 

สรุปดา้นการอ่าน 2.14 1.39 น้อย 

ด้านการเขียน 
เขียนป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานท่ี ป้ายบอก
ราคาสินค้า เป็นต้น 

1.81 1.37 น้อย 

เขียนข้อความเพื่อน าเสนอข้อมูลกจิกรรมกรรมการท่องเที่ยวและสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

1.29 1.21 น้อยที่สุด 

สรุปดา้นการเขยีน 1.81 1.37 น้อย 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถด้านการฟังโดยสรุปอยู่ในระดับ
น้อย (  =1.86 , S.D= 1.32) ด้านการพูดอยู่ในระดับน้อย (  =2.29, S.D=1.48) ด้านการอ่าน 
อยู่ในระดับน้อย ( =2.14, S.D=1.39) และด้านการเขียนอยู่ในระดับน้อย ( =1.81, S.D=1.37) 
โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับ  
การท่องเที่ยวในระดับน้อยทุกด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านฟังและการเขียน 
 
ตารางท่ี 2 ความต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่าง ๆ 
                           (n=21) 

กิจกรรม 
ความสามารถ 

  S.D แปลค่า 
ด้านการฟัง 
ฟังค าถามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ถามทิศทาง ราคาสินค้าข้อมูล
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
2.67 

 

 
1.32 

 

 
ปานกลาง 

 
ฟังข้อมูลบอกเล่าจากนักท่องเที่ยวได ้ 2.71 1.39 ปานกลาง 
สรุปดา้นการฟัง 2.71 1.39 ปานกลาง 
ด้านการพูด 
พูดคุยและใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 
2.10 

 
1.77 

 
น้อย 

ทักทายและสอบถามข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.76 1.41 ปานกลาง 

ตอบค าถามนักท่องเที่ยว 2.48 1.43 น้อย 

น าเสนอข้อมูลกจิกรรม สินค้า และสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ 2.76 1.44 ปานกลาง 

สรุปดา้นการพูด 2.76 1.41 ปานกลาง 

ด้านการอ่าน 
อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษข้างกล่องผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ได้เข้าใจ 

 
2.62 

 
1.36 

 
ปานกลาง 

อ่านสื่อโฆษณา ป้ายประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆได้อย่าง
เข้าใจ 

2.62 
 

1.46 
 

ปานกลาง 
 

อ่านข้อมูลจากเอกสารคูม่ือการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ 2.67 1.39 ปานกลาง 
สรุปดา้นการอ่าน 2.67 1.39 ปานกลาง 
ด้านการเขียน 
เขียนป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานท่ี       
ป้ายบอกราคาสินค้า เป็นต้น 

 
2.67 

 

 
1.43 

 

 
ปานกลาง 

 
เขียนข้อความเพื่อน าเสนอข้อมูลกจิกรรมกรรมการท่องเที่ยวและสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

2.76 1.41 ปานกลาง 

สรุปดา้นการเขยีน 2.76 1.41 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ 
ด้านการฟังอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.71, S.D.=1.39) ด้านการพูดอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.76, 
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S.D.=1.41) ด้านการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.67, S.D.=1.39) และด้านการเขียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =2.76, S.D.=1.41) โดยสรุป ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยต้องการพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษด้านการพูดและการฟังมากที่สุด 
 
ตารางที่ 3 การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

ของผู้ตอบ แบบสอบถาม 
                          (n=21) 

ความต้องการฝึกอบรม 
ความคิดเห็น 

  S.D. แปลค่า 
รูปแบบการฝึกอบรมและลักษณะการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีผลตอ่
การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพของท่าน 
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เนน้ให้ผู้เข้าอบรมไดล้งมือปฏิบตัิงานจริง
ทุกขั้นตอน 

 
 
 

3.71 

 
 
 

1.03 

 
 
 

มาก 

เป็นการอบรมกึ่งเชิงปฏิบัติการทีม่กีิจกรรมที่หลากหลาย ท้ังการบรรยาย
ให้ความรู้ การลงมือปฏิบตัิจริง การท ากิจกรรมกลุม่ และการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

3.10 1.82 ปานกลาง 

วิทยากรควรเป็น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ท่ีมีความรูส้ามารถ และ
ประสบการณ์ตรงกับ หลักสตูรในการฝึกอบรม 

3.81 1.10 มาก 

วิทยากรควรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ป็นอย่างด ี 2.95 1.91 ปานกลาง 
สถานท่ีในการฝึกอบรมควรเป็นสถานท่ีที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครัน การเดินทางสะดวก และมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการฝึกปฏิบตัิงานได้ด้วย 

33.33 1.49 ปานกลาง 

การฟังเพลงจากสื่อออนไลน์ วิทยุ และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการฟังและการพูด 

3.14 1.42 ปานกลาง 

การฟังบนสนทนาจากสื่อออนไลน ์และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการฟังและการพูด 

2.90 1.72 ปานกลาง 

การแสดงบทบาทสมมตุิ แสดงละครหรือการสนทนาตา่ง ๆ เพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการฟังและการพูด 

3.05 
 

1.40 
 

ปานกลาง 
 

การสนทนาจริงกับชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและ
การพูด 

2.81 1.53 ปานกลาง 

การเขียนบันทึกประจ าวัน เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการฟังและการ
พูด 

2.86 1.55 ปานกลาง 

การคุยทางโทรศัพท์ หรือการคุยทางสื่อออนไลน์ตา่ง ๆ 2.81 1.37 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการรูปแบบการฝึกอบรมและลักษณะ
การศึกษาภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  
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ในการประกอบอาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
วิทยากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ฝึกอบรมในระดับมาก  
( =3.81, S.D.=1.10) รองลงมาคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
ทุกขั้นตอน ( = 3.71, S.D.=1.03) และการพัฒนาทักษะการและการพูดผ่านการฟังเพลงจากสื่อ
ออนไลน์ วิทยุ และสื่ออ่ืน ๆ ( = 3.14, S.D. =1.42) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 หัวข้อบทสนทนาที่มีความจ าเป็นต่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
                 (n=21) 

หัวข้อบทสนทนา 
ความคิดเห็น 

  S.D. แปลค่า 
การทักทาย 3.33 1.94 ปานกลาง 
การแนะน าตัวเอง และผู้อื่น 3.24 1.87 ปานกลาง 
การสอบถามข้อมลูส่วนบุคคล 2.90 1.90 ปานกลาง 
การพูดเรื่องเวลา วัน เดือน ป ี 3.19 1.87 ปานกลาง 
การต้อนรับ และการส่งนักท่องเที่ยว 3.19 1.84 ปานกลาง 
การเชิญชวนให้ท่องเที่ยวซื้อสินค้า 3.00 1.95 ปานกลาง 
การบอกทิศทางและการเดินทาง 3.14 1.83 ปานกลาง 
การสนทนาเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 2.95 1.94 ปานกลาง 
การซื้อขายสินค้าและบริการ 2.81 1.82 ปานกลาง 

การแนะน ากิจกรรมชุมชน และสถานท่ีท่องเที่ยว 3.00 1.95 ปานกลาง 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2.86 1.93 ปานกลาง 
การคุยผา่นโทรศัพท์ 2.71 1.91 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าหัวข้อบทสนทนาที่มีความจ าเป็นต่อ 
การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยหัวข้อบทสนทนาที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือการทักทายทายอยู่ในระดับเฉลี่ยมากสุด (  =3.33, S.D.=1.94) รองลงมาคือ การแนะน า
ตัวเองและผู้อ่ืน ( =3.24, S.D.=1.87) การต้อนรับและการส่งนักท่องเที่ยว (  =3.19, S.D.=1.84) 
ตามล าดับ   
 การสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 21 คน ได้เสนอแนะประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน 
ผ่านการสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 25562 ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลเดิมบางนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวโดยสรุปจากการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้านสินค้าและอาหาร และด้านการให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมกับ
รายละเอียดที่ส าคัญ ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 หัวข้อบทสนทนาที่มีความจ าเป็นต่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 

ประเด็นชุมชน รายละเอียด/เนื้อหา 
ด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์วัดท่านางเริง วัดเขาข้ึน วัดเดิมบางนางบวช (cultural 
history/cultural heritage/ historical pride) 

ด้านการเกษตร 
 

ท านา/เกษตรปลอดสารพิษ/ท าสวน/ปลูกผักปลอดสารพิษ/ปุ๋ยชีวภาพ 
(farming/ organic agriculture/ gardening/ vegetable 
growing/ fertilizer-making) 

ด้านสินค้าและอาหารถิ่น 
 

น้ าพริกมะขาม/ขนมสังขยา/ขนมไทย/ข้าวหอม/น้ าอัญชัน/ก๋วยเตี๋ยว/
ครีมสมุนไพร/ขนมไข่เหี้ย/ ขนมหม้อแกง/ กระยาสารท/พัดปลาร้า
สับ/ขนมลูกโยน (Thai desserts/sweets/ pepper sauces) 

ด้านการให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

นวดแผนโบราณ/ขี้ม้า/การแสดงม้า (Thai traditional massage/ 
horse-riding/ horse show) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Leaner-
Centered Method) สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัว ความรู้ความสามารถ 
ความถนัด และความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน (McCombs & Whistler, 1997) ซึ่งผล
การส ารวจพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไป : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 76 เป็นเพศหญิง,ร้อยละ 71 มีอายุ  
50 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย 
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แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ นักบวช และรับจ้างทั่วไป เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จึงมีความต้องการให้ผู้สอนได้ออกแบบบทสนทนาโดยมีค าอ่านและค าแปลไทยประกอบ 
เน้นกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบคู่และกลุ่ม และเน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติและ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังต้องการผู้สอนระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ 
 2. การฝึกอบรมและหัวข้อสนทนา : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ค้าขาย 
แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ นักบวช และรับจ้างทั่วไป ตามล าดับ ซึ่งเข้าใจบทบาทและความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษโดยมองว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากต่อการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างมาก เพราะ
ช่วยเพ่ิมโอกาสด้านการส่งเสริมอาชีพและท าเงินรายได้ให้กับชุมชนเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท าให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับน้อยด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการที่จะฝึกอบรมภาษา อังกฤษ  
ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยส่วนใหญ่มองว่าด้านการฟังกับการพูดมีความส าคัญมากที่สุด 
รองลงไปคือการอ่านและการเขียนตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บายาตี ดือรามัน 
(Dueraman, 2013) ที่ได้รายงานความต้องการผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่เป็นชาวไทยผู้ สูงอายุ  
โดยผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา
ระดับสูง และการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในอาชีพการงานของตน มากไปกว่านั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่
มองว่าทักษะการฟัง-พูดเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นมากท่ีสุดด้วย  
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการทักทาย แนะน าตัว สอบถามข้อมูลและต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นส าคัญมากที่สุด รองลงไปก็เป็นหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
กิจกรรมชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะหัวข้ออ่ืน  ๆ เพ่ิมเติมอีก  
15 หัวข้อ ได้แก่ 1) ประวัติศาสตร์วัดท่านางเริง 2) เกษตรปลอดสารพิษ 3) ผักปลอดสารพิษ  
4) ปุ๋ยชีวภาพ 5) เสื้อผ้าพ้ืนบ้าน 6) ดอกไม้/พวงมาลัย/กุหลาบ 7) เปลนอนเด็ก  8) น้ าพริกมะขาม  
9) ขนมสังขยา/ขนมไทย 10) ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ (สูตรสุพรรณบุรี) 11) น้ าอัญชัน 12) ก๋วยเตี๋ยว 
13) ครีมสมุนไพร 14) นวดแผนไทย และ 15) ขี่ม้า/การแสดงม้าเพ่ือน าไปถอดเป็นบทสนทนาในการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ คลาค (Clark, 1997) 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้กล่าวว่า การก าหนดหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อสนทนานั้นคว รมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาและสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความสามารถของผู้เรียนทั้ง
เฉพาะบุคคลและกลุ่มโดยรวมทั้งหมด 
 4. ผู้สอน : เกี่ยวกับเรื่องผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องผู้สอนที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย สามารถ
ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือน าประโยชน์ไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ผู้สอนต้องเข้าใจตัวผู้เรียน มีวิธีการสอนที่ดี  
มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียน และสามารถน าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้หลังจาการฝึกอบรม 
ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ผู้สอนท าบทสนทนาแบบสั้นและกระชับ พร้อมทั้งมีค าอ่านและค า
แปลประกอบเพ่ือง่ายต่อการฝึกออกเสียงและฝึกพูดทั้งเป็นคู่และเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับโนลส์ 
(Knowles, 1980) ที่ได้เสนอทฤษฎี แอนดราโกจี (Andragogy) เกี่ยวกับการเรียนสอนผู้ใหญ่ โดยสรุป 
คือ ผู้สอนและผู้ เรียนต้องเน้นท าความเข้าใจประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 1 ) มโนทัศน์ของผู้ เรียน  
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2) ประสบการณ์ของผู้เรียน 3) ความพร้อมที่จะเรียน และ 4) แนวทางการเรียนรู้ โดยกล่าวว่า ผู้ใหญ่
จะเน้นปัญหาของตนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และมุ่งเรียนรู้ตามสถานการณ์จริงเพ่ือน าไปความรู้
ไปได้ทันที  
 5. ทักษะและกิจกรรมภาษาอังกฤษ : จากแบบสอบถาม พบว่า การเน้นกิจกรรมฟัง 
และพูดเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการพัฒนามากที่สุด โดยเฉพาะการฟัง-พูดบทสนทนาพ้ืนฐาน 
เช่น การทักทาย แนะน าตัวเอง และการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการถามค าถาม  
และการตอบค าถามนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในส่วนการอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
พัฒนาในระดับน้อย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการ จึงเน้นการ
ฟังและการพูดเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเหตุให้เห็นว่าการอ่านและการเขียนเป็นสิ่งส าคัญในระดับน้อย 
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการจะพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนระหว่าง  
การฝึกอบรมผ่านป้ายประกาศภาษาอังกฤษ แผ่นพับ โบรชัวร์ และฉลากสินค้า  
 6. เนื้อหา : ส าหรับเนื้อหาที่ต้องการเน้นในการอบรมภาษาอังกฤษนั้น  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการเน้นในเรื่องการทักทาย การแนะน าสินค้าและบริการ การแนะน าสถานที่ 
การสอบถามและตอบค าถามนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเนื้อหา 
ที่เกี่ยวกับ 15 ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1) ประวัติศาสตร์วัดท่านางเริง 2) เกษตรปลอดสารพิษ  
3) ผักปลอดสารพิษ 4) ปุ๋ยชีวภาพ 5) เสื้อผ้าพ้ืนบ้าน  6) ดอกไม้/พวงมาลัย/กุหลาบ 7) เปลนอนเด็ก  
8) น้ าพริกมะขาม 9) ขนมสังขยา/ขนมไทย 10) ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์  (สูตรสุพรรณบุรี )  
11) น้ าอัญชัน 12) ก๋วยเตี๋ยว 13) ครีมสมุนไพร 14) นวดแผนไทย และ 15) ขี่ม้า/การแสดงม้าเพ่ือ
น าไปก าหนดเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม จากข้อมูลข้างต้น  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะส่งเสริมชุมชนของตัวเองให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยผ่าน
การสื่อสาร เช่น การทักทาย การแนะน าสินค้าและบริการ การแนะน าสถานที่การสอบถามและตอบ
ค าถามนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ 
การเกษตร หัตถกรรม สินค้าและอาหาร ตลอดทั้งการให้บริการต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phengkona, Na Thongkaew, Raksapol, Jittapraphan & Popthawee (2016) 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในจังหวัดชุมพร ซ่ึงได้สรุปผลไว้ว่า การพัฒนาเนื้อหา เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรมควร
เริ่มต้นจากการก าหนดหัวเรื่องที่มีความสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ
ของผู้เรียน รวมทั้งมีความส าคัญหรือสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
 7. จ านวนวันและช่วงเวลาเรียน: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุเวลาในการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษวันละ 3-6 ชั่วโมง จ านวน 1 วัน/สัปดาห์ โดยต้องการเรียนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
และต้องการให้ผู้สอนแจ้งเนื้อหาการสอนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันอบรมจริง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับฝึกอบรม 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบที่อยู่ใน 
ขั้นเริ่มต้น จากขั้นตอนแรก คือการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน แล้วค่อยน าไปพัฒนาหลักสูตร ทอดสอบ
ประสิทธิภาพหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างหลักสูตร  
ของทาบา ที่ระบุว่าการพัฒนาหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 2) การ
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ก าหนดจุดประสงค์ 3) การเลือกเนื้อหาสาระ 4) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 5) การเลือก
ประสบการณ์เรียนรู้ 6) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และ 7) การประเมินผล (Taba, 1981) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ควรน าผลวิจัยไปประกอบการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาวิจัยความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้หลากหลายกลุ่มในชุมชน
รวมถึงตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการชุมชน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกคนได้รับ
ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) เพ่ือสร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3  
ในจังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 432 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า ประกอบด้วย แบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
แบบสอบถามการก ากับตนเอง แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง 
และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ 0.91, 0.84, 0.70, 0.84, 0.84, 0.74 ตามล าดับ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.31-0.72, 0 . 3 7 - 0 . 6 2 , 0 . 3 1 - 0 . 6 7 , 0 . 4 1 - 0 . 6 9 , 0 . 2 8 - 0 . 6 9 , 0.37-0.63 ต ามล า ดั บ  
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวพยากรณ์ทุกตัว ได้แก่ การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.259 ถึง 0.427 2) ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า อิทธิพลจากเพ่ือนสามารถท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้
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มากที่สุด รองลงมา คือ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การก ากับตนเอง 
แบบอย่างจากผู้ปกครอง ตามล าดับ โดยตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวนั้น สามารถร่วมกันท านายการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้
ร้อยละ 37.6 โดยสามารถเขียนสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.188ZX1 + 0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4 
 
ค าส าคัญ 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ การก ากับตนเอง อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง  
 

ABSTRACT 
 This study aims to examine the causal relationship. The purpose this research 
were to study the factors effect on critical social media using of lower secondary 
students and to construct predictive equation on critical social media using of lower 
secondary students. The samples were 432 mathayomsuksa one, two and three 
students in Pathumtani province which were selected by stratified random sampling. 
The research instruments were rating scales consisted of attitude toward critical social 
media using questionnaire, self-regulation questionnaire, peer influence questionnaire, 
parent modelling questionnaire, teacher’s social support questionnaire with reliability 
at 0.91, 0.84, 0.70, 0.84, 0.84, 0.74, respectively and also had a discriminant index at 
0.31-0.72, 0.37-0.62 , 0.31-0.67 , 0.41-0.69 , 0.28-0.69 , 0.37-0.63, respectively. The 
collected data were analyzed by using mean score, standard deviation, correlation and 
multiple regression.  
 The research results found that 1) All predictor; attitude toward critical social 
media using, self-regulation, peer influence, parent modelling, and teacher’s social 
support had positive relationship to critical social media using at .01 level of significance 
with the correlation coefficient between 0.259-0.427 2) Multiple regression analysis 
result found that peer influence was the most predictor on critical social media using. 
The second predictor was attitude toward critical social media using. The third predictor 
was self-regulation. The Last predictor was parent modelling. The Four predictors were 
able to predict on critical social media using at .05 level of significance with 37.6 
percentage. The predictive equation on critical social media using was Z = 0.188ZX1 + 
0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4 which was in term of standard score. 
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ความส าคัญของปัญหา 
ในยุคแห่งสังคมสารสนเทศที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

อย่างไร้พรมแดน สื่อสมัยใหม่จึงได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายและหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงและรับส่งข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ โดยเฉพาะช่องทางของการสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจ าวันของคนทุกช่วงวัย ท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้จากทุกมุมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ จนอาจกล่าว ได้ว่า
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นของคนในยุคนี้  ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จาก มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพ่ือใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การซื้อสินค้าออนไลน์ กิจกรรมบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนซึ่ง National Statistics Office (2019) ได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีของเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2561 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 84.00 ซึ่งเป็น
อัตราการใช้ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ที่เดิมมีการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 78.80 ผลการ
ส ารวจยังพบว่าอุปกรณ์ที่เด็กและเยาวชนใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงสุด คือ โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ตโฟน (smart phone) คิดเป็นร้อยละ 92.57 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน อีกทั้งผลการส ารวจยัง
พบว่า กิจกรรมที่ เด็กและเยาวชนนิยมท าใน อินเทอร์ เน็ต จ านวน 3 อันดับ ประกอบด้วย                   
1) ดาวน์โหลด รูปภาพ วีดิโอ หนัง เพลง เกม เล่นเกม ดูหนัง คิดเป็นร้อยละ 92.30 2) ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Google Plus Line Instagram เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 87.80 
และ 3) อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ ภาพถ่าย วีดิโอ เพลง ซอฟต์แวร์ เพ่ือการแบ่งปันบนเว็บไซต์ คิดเป็น
ร้อยละ 54.3 เห็นได้ว่า เด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตไปกับการเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ซึ่งเป็นชุมชนเสมือน (virtual communities) ที่ผู้ใช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัวมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนในชีวิตจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลอ่ืนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
ตลอดจนการแบ่งปันภาพ (photo-sharing) วีดิทัศน์ (video-sharing) หรือข้อความผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Pongpud, 2013; Boy & Ellison, 2008; Kuss & Griffitts, 2018)  

สื่อสังคมออนไลน์เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมีสองด้าน กล่าวคือ ในด้านหนึ่งสื่อออนไลน์ก่อให้
ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ เปิดโลกทัศน์ในการมองโลกให้กว้างข้ึน 
ให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย ช่วยในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคม ในทางการศึกษาได้น าสื่อออนไลน์มาใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่อออนไลน์สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ใช้สื่อนั้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะในโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลจ านวนมาก 
โดยข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งข้อมูลเชิงบวกและข้อมูลเชิงลบ การจะน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของผู้ใช้สื่อเป็นส าคัญ ทั้งนี้ จากรายงานของสภาขับเคลื่อน
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การปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนได้รายงานสภาพปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่า            
สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์มีอิทธิพลท าให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมาก สิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง คือ การที่คนในวัยดังกล่าวมีโลกส่วนตัวอยู่บนสื่อออนไลน์อย่าง
แนบแน่น และถือเป็นพ้ืนที่ระบายความรู้สึกนึกคิด โดยเฉพาะในทางที่ไม่เหมาะสม รุนแรง และไม่
สนใจบุคคลอ่ืน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร คลิป ภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นข้อมูลเท็จโดยขาดการ
ไตร่ตรองตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ส่งผลให้เกิดกระแสความหลงเชื่อในทางที่ผิด
แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Karujit (2015) ได้ส ารวจพบผลกระทบ
ด้านลบต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การล่อลวงทางเพศ การล่อลวงด้วย
โฆษณาออนไลน์ การหลอกลวงหรือเข้าใจผิดจากการใช้ภาพหรือข้อมูล การเสพติดเล่นเกมออนไลน์ 
การถ่ายภาพตัวเอง (selfie) อย่างไม่เหมาะสม การโชว์ภาพตนเองที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ การ
ปล่อยภาพหรือคลิปส่วนตัวเพ่ือแก้แค้น (revenge porn) การส่งต่อเนื้อหาลามาอนาจาร (sexting) 
เป็นต้น ทั้งนี้เห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ และมี
แนวโน้มที่จะขยายระดับความรุนแรงและขอบเขตที่กว้างไกลมากข้ึน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนอาจถูกสื่อชี้น าไปในทิศทางที่ไม่
เหมาะสมได้ เนื่องจากยังขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชนมักจะ
ยอมรับและคิดว่าสิ่งที่น าเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยปราศจากข้อสงสัยและไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นอาวุธทางความคิดที่ส าคัญที่จะช่วยให้พิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลในการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและ
น าไปสู่การตัดสินใจเชื่อหรือลงมือกระท าสิ่งใดอย่างมีประสิทธิภาพ (Lueboontawatchai, 2000; 
Lipman, 1988 cited in Broom, 2011 ; Ennis, 1989 ; Glaser, 1941 cited in Fisher, 2018 ; 
Paul & Elder, 2001) ทั้งนี้จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบปัจจัยที่น่าจะ
เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ได้แก่ เจตคติต่อการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การก ากับตนเอง อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อกับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
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ตอนต้นมีลักษณะเป็นอย่างไร 
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1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่ งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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2. เพ่ือสร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่างการวิจัย 

1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปทุมธานี 
จ านวนทั้งสิ้น 37,266 คน (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019) 

1.2 ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562 ใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)  
โดยใช้สังกัดโรงเรียนและระดับชั้นที่ศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 432 คน 
จึงเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 6 ฉบับ คือ แบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
แบบสอบถามการก ากับตนเอง แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง 
และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู โดยมีขั้นตอนการสร้างและ   หาคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การก ากับตนเอง 
อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง  และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคร ู
เพ่ือใช้ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการวัดตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ การใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ การ
ก ากับตนเอง อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู  

2.3 สร้างชุดข้อความเพ่ือวัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณพร้อมตรวจ
พิจารณาความชัดเจนของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ซ่ึงแบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ จ านวน 17 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “ปฏิบัติทุกครั้ง 
เป็นประจ า” ถึง “ไม่เคยท าสิ่งนั้นเลย” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อค าถามเชิงบวก ผู้ตอบจะ
ได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก ค าตอบ “ปฏิบัติทุกครั้ง เป็นประจ า” ถึง “ไม่เคยท าสิ่งนั้นเลย” ตามล าดับ 
หากเป็นข้อค าถามเชิงลบผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม 

ส่วนแบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 10 
ข้อ แบบสอบถามการก ากับตนเอง จ านวน 9 ข้อ แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน จ านวน 9 ข้อ 
แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง จ านวน 9 ข้อ  และแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครู จ านวน 10 ข้อ  ซึ่งเครื่องมือวิจัยทั้ง 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 
ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อค าถามเชิงบวก ผู้ตอบ
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จะได้คะแนน 6 ถึง 1 จาก ค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ หากเป็นข้อค าถามเชิงลบ
ผู้ตอบจะได้คะแนนตรงข้าม  

2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่มุ่งวัด รวมถึงการ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและชัดเจนของภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบที่มุ่งวัด (Item Objective 
Congruence, IOC) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพควรมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามทุก
ชนิดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นจึงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้เครื่องมือวิจัย
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2.5 น าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่ตัวอย่างการ
วิจัย แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหา
ความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค และวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  โดยการหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม  (Item-Total 
Correlation) แล้วเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องวิจัยด้านความเชื่อม่ันและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
 

เครื่องมือวิจัย ค่าความเชื่อม่ัน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1. แบบสอบถามการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ 

0.91 0.31-0.72 

2. แบบสอบถามเจตคติต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 

0.84 0.37-0.62 

3. แบบสอบถามการก ากับตนเอง 0.70 0.31-0.67 
4. แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน 0.84 0.41-0.69 

5. แบบสอบถามแบบอย่างจากผู้ปกครอง 0.84 0.28-0.69 

6. แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากคร ู

0.74 0.37-0.63 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดังนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่และ
ร้อยละ 

3.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
ทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 

3.4 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบลักษณะข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)  

3.5 การวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรท านายที่มีต่อตัวแปรตามเพ่ือ
สร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression) ด้วยวิธี Stepwise (Kajornsilp, 2012) และทดสอบนัยส าคัญ (Test 
of significance) ของค่าน้ าหนักความส าคัญ ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 

3.6 การสร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 
 ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์กับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
พบว่า ตัวพยากรณ์ทุกตัว ได้แก่  การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.259 ถึง 0.427 โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์เชิงบวก
จากมากไปน้อย คือ แบบอย่างจากผู้ปกครอง อิทธิพลจากเพ่ือน เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ การก ากับตนเอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู ตามล าดับ 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์ จ านวน 5 ตัวแปร คือ การก ากับตนเอง เจตคติต่อการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากเพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครู โดยน าคะแนนจากแบบวัดตัวแปรทั้ง 5 ตัว มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เพ่ือตรวจสอบว่าตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแปร จะไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไปจนเกิดปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.025 ถึง 0.572 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกสูงสุด
คือ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณกับแบบอย่างจากผู้ปกครอง ( r = 0.572) 
รองลงมาคือ เจตคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครู (r = 0.501) ส่วนตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ การก ากับตนเองกับการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครู (r = 0.025) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า 
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 นั่นแสดงว่า  
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Stevens, 1992 cited 
in Gaiwun, 2013) ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ 

      

2. การก ากับตนเอง 0.347**      
3. เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ 

0.390** 0.039     

4. อิทธิพลจากเพื่อน 0.402** 0.275** 0.045    
5. แบบอย่างจากผู้ปกครอง 0.427** 0.227** 0.572** 0.138**   
6. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 0.259** 0.025 0.501** 0.152** 0.404**  

 

**p < .01 
 

2. ผลการสร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 

2.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ การวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ( Multiple regression)  

เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นและผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงท าการการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

2.1.1 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
2.1.1.1 ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ 
2.1.1.2 ค่าเฉลี่ยของ e เป็น 0 
2.1.1.3 ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X 
2.1.1.4 ความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตแต่ละค่า (ei และ ej) เป็นอิสระต่อกัน 

(Nonautocorrelation) 
2.1.1.5 ตั ว แป ร อิ ส ร ะ  (Xi และ  Xj) ต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั น เ อ งสู ง 

(Multicolinearity) 
 2.1.2 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
 2.1.2.1 ความคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยการ
พิจารณาจากกราฟ Normal  P-P (NPP) ของค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized 
residual) พบว่า กราฟที่ได้ค่อนข้างเป็นเส้นตรง นั่นแสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
ใกล้เคียงแบบปกติ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กราฟ Normal  P-P plot ตรวจสอบการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน (e) 
 

2.1.2.2 ค่าเฉลี่ยของ  e เป็น  0 เนื่องจากในการค านวณสมการถดถอย
ความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้น ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค
ก าลังสองน้อยที่สุด (Least square error) ท าให้ผลบวกก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าต่ าสุด 
จะท าให้ผลรวมของ ei = 0 ดังนั้น จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของ e รวมจึงเท่ากับ 0 ด้วย หรือ Σei = o ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้ (Gaiwun, 2013) 

2.1.2.3 ความแปรปรวนของ e ต้องคงที่ทุกค่าของตัวแปรอิสระ X ซึ่งเรียกว่า 
Homoscedasticity แต่ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกค่าของ  X จะเรียกว่าเกิดปัญหา 
Heteroscedasticity โดยการตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนของ e พิจารณาจากกราฟ
ระหว่างค่า e กับ Ŷ ซึ่งจากกราฟที่ได้ พบว่า ค่า e กระจายเหนือเส้น 0 และใต้เส้น 0 การกระจาย
เป็นไปอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน หรือค่า e กระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ แสดงว่า ความแปรปรวนของ 
e มีค่าคงที่ (Tiraganun, 2012) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  กราฟ Scatterplot ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (e) 
 

2.1.2.4 ความคลาดเคลื่อนของค่าสังเกตแต่ละค่า (ei และ ej) เป็นอิสระต่อกัน 
(Nonautocorrelation) ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.81 ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ 2 หรือ อยู่ระหว่าง  1.5 – 2.5 แสดงว่า ei และ ej เป็นอิสระต่อกัน (Gaiwun, 2013; 
Wanichbuncha, 2019) 

2.1.2.5 ตั ว แป ร อิ ส ร ะ  (Xi และ  Xj) ต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั น เ อ งสู ง 
(Multicolinearity) ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF พบว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจาก
เพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู มีค่า Tolerance มากกว่า 
0.1 และ VIF มีค่าต่ ากว่า 10 ดังตารางที่ 4 แสดงว่า ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
 

ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และค่า VIF ของตัวพยากรณ์แต่ละตัว 
 

ตัวแปรอิสระ หรือ ตัวพยากรณ์ ค่า Tolerance ค่า VIF 
1. การก ากับตนเอง 0.87 1.14 
2. เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 0.58 1.72 
3. อิทธิพลจากเพ่ือน 0.90 1.11 
4. แบบอย่างจากผู้ปกครอง 0.61 1.63 
5. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู 0.71 1.40 

 

2.2 ผลการสร้างสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาตัวพยากรณ์และสร้างสมการท านาย
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยเริ่มจากการตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ 5 ตัว 
ประกอบด้วย การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจาก
เพ่ือน แบบอย่างจากผู้ปกครอง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู ที่มีต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์ที่มีต่อตัวแปรตาม 
 

แหล่งแปรปรวน ผลบวกก าลังสอง 
(SS) 

องศาอิสระ 
(df) 

ผลบวกก าลังสอง
เฉลี่ย (MS) 

F Sig. 

การถดถอย 45.122 4 11.280 64.174* .000 
ความคลาดเคลื่อน 74.883 426 .176   
ผลรวม 120.005 430    

**p < .01 
 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบอิทธิพลของตัวพยากรณ์แต่ละตัวว่ามี
อิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวพยากรณ์
หรือตัวแปรอิสระ จ านวน 4 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบด้วย 1) การก ากับตนเอง 2) เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  
3) อิทธิพลจากเพ่ือน และ 4) แบบอย่างจากผู้ปกครอง ซึ่งตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวนั้น 
สามารถร่วมกันท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ได้ร้อยละ 37.6  

ทั้งนี้ หากจัดล าดับความสามารถในการอธิบายของตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ 
พบว่า อิทธิพลจากเพ่ือนสามารถท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้มากที่สุด  
(β= 0.307) รองลงมา คือ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ (β= 0.260) การ
ก ากับตนเอง (β= 0.210) แบบอย่างจากผู้ปกครอง (β= 0.188) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B)           
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญ 

 
ตัวพยากรณ์ R2 b SEb β  ล าดับ t Sig. 

แบบอย่างจากผู้ปกครอง (X1) 0.181 0.126 0.032 0.188 4 3.904* .000 
อิทธิพลจากเพื่อน (X2) 0.300 0.249 0.032 0.307 1 7.682* .000 
เจตคตติ่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ (X3) 

0.337 0.160 0.029 0.260 2 5.542* .000 

การก ากับตนเอง (X4) 0.376 0.137 0.027 0.210 3 5.137* .000 
R2 = .376, R2adjusted = .370 ค่าคงที่ = 1.421 

*p < .05 
 
 นอกจากนี้  สามารถเขียนเป็นสมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1) สมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในรูปคะแนนดิบ คือ Y = 1.421 + 0.126X1 + 0.249X2 + 0.160X3 + 0.137X4 

2) สมการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.188ZX1 + 0.307ZX2 + 0.260ZX3 + 0.210ZX4 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 4 ตัว ประกอบด้วย 1) การก ากับตนเอง      
2) เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 3) อิทธิพลจากเพ่ือน และ 4) แบบอย่างจาก
ผู้ปกครอง ซึ่งตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวนั้น สามารถร่วมกันท านายการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ได้ร้อย
ละ 37.6 อภิปรายได้ว่า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
cognitive learning theory) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่า      
เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการ
วิจัยนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ การก ากับตนเอง และ เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลจากเพ่ือน และ แบบอย่างจากผู้ปกครอง  

ส าหรับอิทธิพลจากเพ่ือนเป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีที่สุดในการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจากพัฒนาการทางสังคมตามธรรมชาติ
ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งก าลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน มักจะใช้เวลาส่วนมากอยู่ที่โรงเรียนกับเพ่ือนวัย
เดียวกัน เพ่ือนจึงมีอิทธิพลกับเด็กวัยนี้มาก ( Intasuwun et al, 1996) ซึ่งเด็กมักจะยึดเพ่ือนเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน ชอบท าในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน กลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลในการในการ
ถ่ายทอดทางสังคมเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปีที่เด็กอายุมากขึ้นและจะมีอิทธิพลสูงสุดในช่วงวัยรุ่น 
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(Wanintanon, 1992) สอดคล้องกับ Chuchom, et al (2006) กล่าวว่า กลุ่มเพ่ือนมีบทบาทส าคัญ
ในการถ่ายทอด เพราะว่ากลุ่มเพ่ือนสนองความต้องการบางอย่าง กลุ่มเพ่ือนมักจะเป็นตัวแทน
ถ่ายทอดที่ต้องการมากกว่าตัวแทนอ่ืน ๆ และกลุ่มเพื่อนยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมและการรู้
คิด โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากการเห็นแบบอย่างนั้น  หากตัวแบบมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้
เลียนแบบเป็นอย่างดีจะยิ่งท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพ่ือนจึงเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรม การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของคนใกล้ตัว
จึงเป็นตัวแปรส าคัญอย่างหนึ่งต่อการเกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาในเด็ก  หากตัวแบบมีความสนิท
สนมคุ้นเคยกับผู้เลียนแบบเป็นอย่างดีจะยิ่งท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยผลการวิจัยของ Joyrod (2009) โดยนักวิจัยได้ศึกษาตัวแปรท านายพฤติกรรมการรับสื่อ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การได้รับตัว
แบบจากเพ่ือนซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายนอกเป็นตัวพยากรณ์ที่ส าคัญล าดับที่ 3 ของพฤติกรรมการรับ
สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวท านาย (β) เท่ากับ 0.15 
และเมื่อรวมกับตัวท านายอื่น ๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต
อย่างมีวิจารณญาณได้ร้อยละ 37 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อิทธิพลจากเพ่ือนสามารถท านายการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส่วนเจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเป็นตัวพยากรณ์ล าดับต้น ๆ  อีกตัวหนึ่ง
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจาก เจตคตเิป็น
ความรู้สึกทั้งที่พอใจและไม่พอใจที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งเร้า
แตกต่างกันไป ดังนั้น หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีหรือเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ 
กล่าวคือ นักเรียนรู้สึกและเห็นคุณค่าว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดีนั้น นักเรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง 
และตัดสินใจเลือกรับหรือแบ่งปันข้อมูลอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวโน้มในการแสดง
พฤติกรรมเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พร้อมที่จะไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อหรือลงมือท าสิ่ง
ใดในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bundech (2010) ศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายในบุคคลเป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวท านาย (β) เท่ากับ 0.415 ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวท านาย
อ่ืนๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 60 ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า เจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส าหรับการก ากับตนเองเป็นตัวพยากรณ์อีกตัวหนึ่งของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจเนื่องมาจากแนวคิดมาจากทฤษฎีปัญญาสังคมของแบน
ดูรา (Social cognitive learning theory) ที่มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์มิได้เกิดจากปัจจัยภายนอก
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัจจัยภายในอีกด้วย ซึ่งในที่นี้ก็คือ ตัวแปรการก ากับหรือควบคุมตนเอง โดย
การก ากับตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม ติดตาม พฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจ และ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งใจไว้ บุคคลจะ
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เป็นผู้ควบคุมกระบวนการนี้ด้วยตนเอง (Rattanajarn, 2004; Zimmerman, 1989) ดังนั้น หากนักเรียน
เป็นผู้ที่มีการก ากับตนเองมาก จะเป็นผู้ที่สามารถจัดการควบคุมการกระท าของตนเองตามที่ตั้งเป้าหมายได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนประเมินการกระท าที่ได้ท าลงไปว่าดีหรือไม่ดีเพ่ือตัดสินว่าจะด าเนินพฤติกรรมนั้น
ต่อไปหรือไม่ เช่น นักเรียนที่มีการก ากับตนเองมากจะสามารถควบคุมหรือหักห้ามใจไม่ให้เล่นสื่อสังคม
ออนไลน์เกินเวลาที่ก าหนดในช่วงใกล้สอบ หรือจะไม่สนทนา (Chat) จนท างานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จ 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janpipatpong (2016) ศึกษาอ านาจการท านายของปัจจัยภายใน
บุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การก ากับตนเองซึ่งเป็นตัวแปรปัจจัยภายในบุคคลเป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญล าดับที่ 2 
ของพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวท านาย (β) เท่ากับ 0.26 
ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวท านายอ่ืน ๆ  อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาได้
ร้อยละ 69 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การก ากับตนเองเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวพยากรณ์ตัวสุดท้ายส าหรับการท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คือ แบบอย่างจากผู้ปกครอง ซึ่งแบนดูราได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ว่า พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม 
(Environmental variables) กล่าวคือ การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ 
(Observational learning) ซึ่งการสังเกตและการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น สามารถ
อธิบายได้ด้วย 4 กระบวนการ คือ ความสนใจ (Attention) การจดจ า (Retention) การแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และแรงจูงใจ (Motivation) (Schunk, 2012) พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครอง เป็นตัวแบบประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live model) เป็นตัวแบบที่   
ผู้สังเกตมีปฏิสัมพันธ์หรือสังเกตได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสื่อสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ตัวแบบประเภทนี้สามารถ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สังเกตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ผู้สังเกตให้ความสนใจ
และเลียนแบบได้ดีเพราะรับรู้ว่าตัวแบบประเภทนี้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงหรือเหมือนกับ
สภาพจริงมากที่สุด (Aiumsupasit, 2007) ดังนั้น พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวจึงเป็นบุคคลที่เด็ก
เลือกเลียนแบบมากที่สุด การแสดงออกเป็นแบบอย่างของพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวล้วนมีผลต่อ
พฤติกรรมของเด็กทั้งสิ้นเพราะเป็นบุคคลที่เด็กใกล้ชิดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Janpipatpong (2016) ซ่ึงได้ศึกษาอ านาจการท านายของปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อิทธิพล
จากคนรอบข้างซึ่งในงานวิจัยหมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยนั้น เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญล าดับที่ 1 
ของพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วยปัญญา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวท านาย (β) เท่ากับ 
0.43 ทั้งนี้เมื่อรวมกับตัวท านายอ่ืน ๆ อีก 4 ตัว จะสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กด้วย
ปัญญาได้ร้อยละ 69 ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า แบบอย่างจาก
ผู้ปกครองน่าจะมีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แบบอย่าง
จากผู้ปกครองเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่พบว่า การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี

วิจารณญาณ อิทธิพลจากเพ่ือน และแบบอย่างจากผู้ปกครอง เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณนั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนในระดับชั้นเรียน เช่น จัดเป็นกิจกรรมชมรม บูรณาการกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ในยุคดิจิทัล 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
จากข้อค้นพบของงานวิจัยที่พบว่า ตัวพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ การก ากับตนเอง เจตคติต่อการใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อิทธิพลจากเพ่ือน และแบบอย่างจากผู้ปกครอง โดยตัว
พยากรณ์ท้ัง 4 ตัว สามารถร่วมกันท านายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ได้ร้อยละ 37.6 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะท าการวิจัยเชิงทดลองโดยน าตัวแปร
เชิงปัจจัยทั้ง 4 ตัว หรืออาจจะคัดสรรตัวพยากรณ์ที่มีค่าน้ าหนักเบต้าหรือสัมประสิทธิ์การถดถอย 
ค่าสูงมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  
ซึ่งจะเป็นการยืนยันผลการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อน าตัวพยากรณ์สู่การจัดการเรียน
การสอนแล้วจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณได้หรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของความกล้าหาญทาง
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่  1-4 จ านวน 5 แห่ง ปีการศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,120 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน 69 ข้อ โดยมี
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.212 – 0.674 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 การวิเคราะห์
องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สกัดองค์ประกอบแบบวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์  
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 
5 ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านการยึดมั่นในหลักการ 2. ด้านการรับรู้สถานการณ์ทางจริยธรรม 3. ด้านพฤติกรรม
ทางจริยธรรม 4. ด้านการอดทนต่อภัยคุกคาม 5. ด้านการไตร่ตรองถึงความเสี่ยง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze the exploratory factor of moral courage 
of University Students in Northeastern Higher Education Institutions. The samples were 1,120 
of 5 undergraduate year 1-4 undergraduate the academic year of 2019 Students in 
Northeastern Higher Education Institutions. They were chosen by multiple random sampling. 
The instrument used in this research was moral courage questionnaire for University Students 
in Northeastern Higher Education Institutions. There were 69 items with 5 rating scales by had 
division item between 0.212 – 0.674 and the reliabilities at 0.947. Data were analyzed by 
exploratory factor analysis performed, using the principal component analysis with the 
orthogonal rotation by varimax method.  
 The research results was found that; there were 5 factors of moral courage of 
University Students; standing up for principles,  recognize moral situation,  moral 
behavior, and endurance of threats, contemplate the risks. 
 
Keywords 
 Analyze the Exploratory Factor, Moral Courage, University Student 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาทางด้านจริยธรรมโดยเฉพาะปัญหาด้านการทุจริต
คอรัปชั่น ที่ท าให้ประเทศชาติติดอันดับการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง รวมไปถึงการทุจริตในการเลือกตั้ง 
ทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ของนักการเมืองและประชาชนทั่วไปที่ยินดีกับการขายสิทธิ์ขายเสียงของตนเอง 
เป็นเหตุให้การพัฒนาประเทศประสบปัญหามากมาย เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน มีการให้สินบน 
ใต้โต๊ะบนโต๊ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งสิ้น จากผลส ารวจ
ของศูนย์คุณธรรมร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปี 2561 วิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย พบว่า สถานการณ์ปัญหาที่มีความรุนแรงใน
สังคมไทย โดยประเด็นที่วิกฤตมากท่ีสุด คือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ค่าเฉลี่ย 
4.13 รองลงมา คือปัญหาด้านจิตสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม ค่าเฉลี่ย 3.95 ปัญหาพฤติกรรมนิยม บริโภคนิยมไม่มีความพอเพียง ค่าเฉลี่ย 3.82 ปัญหาขาด
ระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎกติกา กฎหมาย ค่าเฉลี่ย 3.82 และปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความขัดแย้ง 
ในสังคม ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.73 และประชาชน
ส่วนใหญ่ เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมโดยเร็วที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ยึด
มั่นในความถูกต้องต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป (Moral center, 2018) ที่สังคมไทยประสบปัญหาเช่นนี้ 
ผู้วิจัยมองว่าส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่สังคมไทยขาดความกล้าหาญในการกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความ
กลัวที่จะแสดงออกถึงการกระท า ที่ถูกต้องถึงแม้จะเป็นการฝืนกระแสสังคม ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าเป็นการกระท า
ที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เพราะขาดความกล้าหาญจึงน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในสังคมไทยเช่น ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชวนไปเที่ยวกลางคืน ชวนไปดื่มเหล้า ชวนไปสูบบุหรี่  
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เป็นต้น ในด้านการเรียน ผู้เรียนมักไม่กล้าตอบค าถามครู เพราะกลัวตอบผิด หรือแม้กระทั่งไม่กล้าที่จะ
แสดงออกในการกระท าความดีเช่น ช่วยเหลือคนที่ก าลังประสบภัยพิบัติ คนที่อ่อนแอกว่า เช่น เด็กหรือ
คนชรา ยิ่งไปกว่านั้นในด้านสังคม เมื่อมีการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธการรับเงินที่มีการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง มีการรับเงินแต่ไม่ลงคะแนนให้ กลับไปลงคะแนนให้อีกเบอร์ การกระท าแบบนี้ไม่ใช่ความ
กล้าหาญแต่เป็นการไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งการกระท าที่ถูกต้องจะต้องไม่รับเงินและกล้าที่จะแจ้งความเอาผิดกับผู้
ที่น าเงินมาให้จึงจะถือว่าเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม แม้แต่ในหมู่ข้าราชการและนักการเมืองมีการ
ทุจริตคอรัปชั่นกันไปตามล าดับชั้น ขาดความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบเมื่อตนเองกระท าผิด และนอกจากนี้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะถูกหัวหน้างานใช้อิทธิพลอ านาจบังคับข่มขู่ ลวนลามกระท าอนาจารที่ไม่เหมาะสม 
บางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าที่ขัดขืนหรือปฏิเสธดังที่ปรากฏเป็นข่าวคราวให้เห็นเป็นระยะ ทั้งหมดที่
กล่าวมาข้างต้นนี้สาเหตุเป็นคนเหล่านั้นขาดความกล้าหาญ ไม่กล้าฝืนกระแสของสังคมในหน่วยงานนั้น 
(Pariyatthada, 2015)  
  Kidder (2005) ให้ความหมายว่า ความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นความสามารถส่วน
บุคคลที่จะเอาชนะความกลัว เต็มใจที่จะพูดหรือท าในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่มีอ านาจแม้
จะเป็นภัยคุกคามต่อตนเอง Murray (2010) เสนอว่า ความกล้าหาญทางจริยธรรมถือว่าเป็นคุณธรรม
ขั้นสุดยอดของพฤติกรรมทางจริยธรรม ต้องมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อหลักการทางจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
แม้จะมีความเสี่ยง เช่น การถูกคุมคามต่อชื่อเสียง ความอัปยศอดสู ความวิตกกังวลด้านอารมณ์  
การถูกเพ่ือนร่วมงานทอดทิ้ง การถูกแก้แค้นและการถูกปลดออกจากงาน บุคคลที่กล้าหาญทาง
จริยธรรมจะมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจท าในสิ่งที่
ถูกต้องแม้จะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม 
 จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม พบว่า  
มีนักวิชาการหลายท่านในต่างประเทศได้พูดถึงองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม ดังเช่น Kidder 
(2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมความกล้าหาญทางจริยธรรมโดยก าหนดว่าบุคคลที่มีความกล้า
หาญทางจริยธรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ 1) ตระหนักถึงอันตราย (danger)  
2) ต้องมีความอดทน (endurance) 3) ต้องยึดมั่นในหลักการ (principles) Miller (2005) ได้ก าหนด
องค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีอยู่และการ
รับรู้สถานการณ์ทางจริยธรรม (presence and recognition of a moral situation) 2) การเลือกจริยธรรม
ที่เหมาะสม (moral choice) 3) พฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior) 4) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
(individuality) 5) การเผชิญหน้ากับความกลัว (fear) Lachman (2007) ก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็น
ส าหรับความกล้าหาญทางจริยธรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 1) ความกล้าหาญที่จะน าไปสู่จริยธรรม 
(courage to be moral requires) 2) การให้เกียรติต่อพันธะหน้าที ่(obligations to honor) 3) การจัดการ
กับอันตราย (danger to manage) 4) การแสดงออกและการกระท า (expression and action) Sekerka, 
Bagozzi & Charnigo (2009) ก าหนดองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมระดับมืออาชีพ 
(professional moral courage) เป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) ตัวแทนทางจริยธรรม (moral agency)  
2) การมีคุณค่าในตนเองที่หลากหลาย (multiple values) 3) การมีความอดทน (endurance of threats) 
4) การมุ่งมั่นกระท ามากกว่าการถูกบังคับ (goes beyond compliance) 5) เป้าหมายทางจริยธรรม (moral 
goals) และนอกจากนี้ Fagin-Jones & Midlarsky (2007) ได้ศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบของความกล้าหาญ
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ทางจริยธรรม 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเอาใจใส่ด้วยความห่วงใย (empathic concern) 2) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  (social responsibility) 3) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบเห็นแก่ผู้อ่ืน (Altruistic 
moral reasoning) 4) การเสี่ยงภัย (risk-taking)  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมในต่างประเทศมีจ านวนมาก  
แต่ในประเทศไทยมีการพูดถึงองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมน้อยมากจะมีเพียงแค่งานวิจัย
ของ Namsuwan (2012) ที่ศึกษาพบว่า ความกล้าหาญทางจริยธรรมของครูมีองค์ประกอบมี   
4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การยึดมั่นในหลักการ (principles) 2) การรับรู้สถานการณ์ทางศีลธรรม 
(moral situation) 3) พฤติกรรมการแสดงออกทางจริยธรรม (moral behavior) 4. ความอดทน 
(endurance)   
 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม ที่ผ่านมาได้พยายามที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมาอย่างตลอด
และต่อเนื่อง แต่ก็ยังปรากฏให้เห็นว่า เยาวชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาเกี่ยวกับการขาด
คุณธรรม จากข้อมูลของศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น นิด้าโพล ได้ส ารวจความคิดเห็นเรื่อง 
“สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2559 ทั้งหมด 4 ภาค 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความรุนแรงของปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมสูง
กว่าทุกภาค โดยปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอรัปชั่น 3.55 ปัญหาจิตสาธารณะ ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม 3.47 และปัญหาขาดความสามัคคี 3.38 (Moral center, 2016) และจากงานวิจัยของ 
Kosai et al. (2008) ได้ส ารวจคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า นิสิต
นักศึกษามีปัญหาในการน าคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น นิสิตนักศึกษามีความเขินอาย 
ที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง กลัวคนอ่ืนว่าท าฟอร์มเป็นคนดี ขาดจิตใต้ส านึก เห็นแก่ตัว ไม่สามารถบังคับจิต
ตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การลอกข้อสอบ การโกงข้อสอบ ขโมยเงินเพ่ือน เป็นต้น บางคนกลัว
ว่าท าความดีแล้วจะเป็นการแปลกแยกเข้าสังคมไม่ได้ บางคนมองเห็นผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมากกว่าที่
จะปฏิบัติตนเป็นคนดี จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคะวันออก
เฉียงเหนือขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องหรือไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว 
 ด้วยความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาในบริบทของสังคมไทยว่ามีจ านวนกี่องค์ประกอบเท่าใด แต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญมากน้อยเพียงใดและองค์ประกอบเหล่านี้ควรมีชื่ออะไรบ้าง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาองค์ประกอบความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาโดยการศึกษาและสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว
ข้างต้นมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมตลอดจนสามารถน า
องค์ประกอบความกล้ าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ค้นพบในงานวิจัยไปเป็นแนวทางส าหรับการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมความ  
กล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวิจัย
ระยะถัดไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 องค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาประกอบมีก่ีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจความกล้าหาญทางความกล้าหาญทางจริยธรรม  
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ เป็นนิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562 ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 แห่ง จ านวน 382,519 คน (The Higher 
Education Commission, 2019) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  เป็นนิสิตนักศึกษา 
ที่ ก า ลั ง ศึ กษ าอยู่ ใ น ระดั บป ริญญาตรี ชั้ น ปี ที่  1-4 ปี ก า รศึ กษา  2562 ชั้ น ปี ล ะ  240 คน  
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง จ านวน 
1,200 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ได้แก่ ขั้นที่ 1 จ าแนก
มหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 5 กลุ่มจังหวัด ขั้นที่ 2 สุ่มจังหวัด
ในแต่ละกลุ่มจังหวัด (Cluster Sampling) กลุ่มจังหวัดละ 1 จังหวัด ขั้นที่ 3 ท าการสุ่มสถาบัน 
ในจังหวัดที่ได้รับการสุ่มจากขั้นที่ 2 จ านวนจังหวัดละ 1 สถาบัน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple  
random sampling)  โดยการจับสลากมา 1 สถาบัน เพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ขั้นที่ 4 สุ่มอย่างง่าย
เ พ่ือเลือกคณะวิชาในแต่ละสถาบัน (Simple Random Sampling)  ผลการสุ่มปรากฏดังนี้   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และขั้นที่ 5 สุ่มนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (Stratified Random Sanpling) โดยมีระดับ 
ชั้นปีเป็นชั้น (Strata) ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างชั้นปีละ 60 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Tabachnick ที่ได้
เสนอแนะว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดี เยี่ ยมส าหรับวิ เคราะห์องค์ประกอบควรใช้  1,000 คนขึ้นไป 
(Tabachnick & Fidell, 2013)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบวัด 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .02 จ านวน 69 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.212 – 0.674 
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และการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีความเชื่อมั่น 
ของแบบวัดทั้งฉบับ 0.947  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบวัดและเก็บด้วยตนเองจ านวน 1,200 ชุด 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลเก็บเผื่อไว้ 20% ซึ่งได้แบบวัดที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 
1,120 ชุด ซึ่งมีจ านวนมากกว่าที่ก าหนดไว้ มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) เพ่ือท าการจัดกลุ่มองค์ประกอบความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามระเบียนวิธีสถิติโดยใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้   

  5.1 ผู้วิจัยจัดเตรียมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยพิจารณาจากค่า KMO โดยมีค่ามากกว่า .05 และค่าสถิติ 
Bartlett’s Test มีค่า Sig. น้อยกว่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเหมาะสม 
ที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
 5.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) และใช้วิ ธีการหมุนแกนโดยวิธี  Varimax ซึ่ ง ใช้ เกณฑ์การพิจารณา
องค์ประกอบดังนี้ (Thairuakham, 2012) 
  5.2.1 การเลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ ถ้าองค์ประกอบใดหรือข้อค าถามใดหรือ
ตัวแปรไม่ถึง 3 ข้อ จะตัดองค์ประกอบนั้นออก เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจน 
  5.2.2 ค่าของตัวแปรสังเกตได้ในแต่องค์ประกอบ ในแต่ละตัวบ่งชี้จะต้อง 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้องไม่ต่ ากว่า 0.30  
  5.2.3 องค์ประกอบต้องมีความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของความ
เหมาะสมของข้อมูลก่อนที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างน้อยเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ พบว่า ค่า Barlett’s Test of Sphericity  
ซึ่งเป็นการทดสอบค่าไค-สแควร์ของเมตริกสหสัมพันธ์จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ Barlett’s Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 38377.523 p<.01 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้แตกต่างจาก 
เมทริกเอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อมูลนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของไคเซอร์-เมเยอร์-โอลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO)  เ ป็ นก า รต ร ว จสอบคว าม
เหมาะสมของข้อมูล ควรมีค่ามากว่า 0.5 ผลจากการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.941 แสดงว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมมากในการน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ 
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 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หลังหมุนแกนแบบ
มุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) 
 
ตารางที ่1 แสงดค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและผลบวกสะสมร้อยละของความ แปรปรวน 
 

องค์ประกอบ Eigen values % of Variance Cumulative % of Variance 
1 23.272 23.272 17.004 
2 12.721 12.721 25.863 
3 3.009 3.009 31.911 
4 2.755 2.755 35.989 
5 2.530 2.530 39.198 
6 2.255 2.255 42.298 
7 2.018 2.018 45.236 
8 1.960 1.960 47.920 
9 1.892 1.892 50.278 
10 1.863 1.863 52.619 
11 1.745 1.745 54.788 
12 1.666 1.666 56.823 
13 1.532 1.532 58.780 
14 1.454 1.454 60.672 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ในการสกัดองค์ประกอบได้ 14 องค์ประกอบ มีค่า Eigen values มากกว่า 
1.00 ค่าร้อยละของความแปรปรวนทั้ง 14 องค์ประกอบมีค่า 60.672 นั่นคือ ทั้ง 14 องค์ประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 60.672 จ านวนองค์ประกอบที่ได้จากการ
สกัดองค์ประกอบหลักภายหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็น
อิสระด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) ได้ทั้งหมด 14 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณา
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธีแวริแมกซ์ โดยพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.3 ขึ้นไป และพิจาณาค่าความแปรปรวนรวมองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีจ านวนตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐานตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ตามหลักท่ัวไปในการ
ก าหนดความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล ผู้วิจัยควรมีตัวบ่งชี้ได้อย่างน้อย 3 ตัวต่อตัวแปรแฝง 1 ตัว  
ที่เรียกว่า กฎสามตัวบ่งชี้ (three indicator rule) (Marsh et al., 2004; กัลยา วาณิชบัญชา, 2544) ซึ่งทั้ง 
69 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.3 แต่ในองค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 7 ถึง 14 มีตัว
บ่งชี้น้อยกว่า 3 ตัว ผู้วิจัยจึงได้ตัดองค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่ 7 ถึง 14 จึงได้องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 5 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 45 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละองค์ประกอบมีชื่อและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1  การยึดมั่นในหลักการ (standing up for principles) บรรยายได้ด้วย
ตัวบ่งชี้ 22 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 6, 8, 11, 12, 19, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 42, 46, 48, 50, 53, 
58, 59, 61 และ 63 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.530 - 0.772 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่เรียง
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ตามล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดสามอันดับคือ 59 ข้าพเจ้าจะไม่ลุกยืนให้ที่นั่งแก่คนชรา 
เพราะข้าพเจ้าเหนื่อยและง่วงนอนมากต้องการนั่งหลับบนรถ (0.772 ) 33 เมื่อนักศึกษารุ่นน้องมี
ความสามารถมากกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่จ าเป็นต้องยอมรับในความสามารถของเขา  (0.759) และ  
34 หากเพ่ือนขัดแย้งกัน ข้าพเจ้าจะไปเป็นพยานให้ข้อมูลเข้าข้างเพ่ือนสนิทกัน (0.759 ) ตามล าดับ 
และพบว่า องค์ประกอบที่ 1 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบเท่ากับ 11.733 คิดเป็น
ร้อยละ 17.004 ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การแสดงความ
กล้าหาญทางจริยธรรมแต่ละครั้งจะประกอบด้วยหลักการทางจริยธรรมที่เป็นค่านิยมที่ตนเองยึดถือ 
จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า การยึดมั่นในหลักการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การรับรู้สถานการณ์จริยธรรม (recognizing moral situation) บรรยาย
ได้ด้วยตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 23, 24, 26, 29, 30, 31, 37, 38 และ 56 มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.508 - 0.681 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่เรียงตามล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบมาที่สุดสาม
อันดับคือ 29 ข้าพเจ้านัดหมายกับเพ่ือนไว้ แต่ไม่สามารถไปตามที่นัดได้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่จะโทรศัพท์แจ้งให้เพ่ือนทราบ (0.681) 24 ข้าพเจ้าจะรีบคืนเงินแม้ค้าทันที หากพบว่าได้รับ
เงินทอนเกิน (0.671) และ 30 แม้ว่านักศึกษาที่มีต าแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาจะมีอายุน้อยกว่า
ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะแสดงความเคารพด้วยความเต็มใจ  (0.662) ตามล าดับ และพบว่า 
องค์ประกอบที่ 2 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบเท่ากับ 6.113 คิดเป็นร้อยละ 8.859 
ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การรู้จักและเข้าใจสถานการณ์
ทางจริยธรรมต่างๆ ที่จะปัจจัยอันดับแรกที่จะกระตุ้นให้เกิดควากล้าหาญทางจริยธรรม จึงตั้งชื่อให้
เหมาะสมว่า การรับรู้สถานการณ์ทางจริยธรรม 
 องค์ประกอบที่ 3 พฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior) บรรยายได้ด้วยตัวบ่งชี้  
6 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 62, 64, 66, 67, 68 และ 69 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.546 - 0.696 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ เรียงตามล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบมาที่สุดสามอันดับ  คือ 67  
ในสถานการณ์ท่ีต้องการความถูกต้อง ข้าพเจ้าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกร้อง (0.696) 66 ข้าพเจ้า
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้ (0.667) และ 64 ในการประชุม 
ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ แต่ข้าพเจ้าก็จะแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
ด้วยเหตุผล (0.628) ตามล าดับ และพบว่า องค์ประกอบที่ 3 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวม 
ขององค์ประกอบเท่ากับ 4.173 คิดเป็นร้อยละ 6.048 ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัว
บ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การแสดงออกทางจริยธรรมที่ปรากฏชัดเจนในรูปแบบของการกระท า จึงตั้ง
ชื่อให้เหมาะสมว่า พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 องค์ประกอบที่ 4 การอดทนต่อภัยคุกคาม (endurance of threats) บรรยายได้ด้วยตัว
บ่งชี้  4 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 13,14,15, และ 16 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.546 - 0.715 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่เรียงตามล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบมาที่สุดสามอันดับคือ 14 ข้าพเจ้า
อดทนต่อค าพูดที่หยาบคายต่าง ๆ ของเพ่ือนที่ไม่พอใจข้าพเจ้า หากได้ตัดสินใจกระท าในสิ่งที่คิดว่า
ถูกต้องแล้ว (0.715) 15 ข้าพเจ้ายึดมั่นในการท าสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากเพ่ือน ๆ  
ว่า ข้าพเจ้าท าดีเพ่ือหวังผลตอบแทน (0.655) และ 13 เมื่อเพ่ือนสนิทบังคับให้ข้าพเจ้าท าเรื่องที่ไม่
ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะอธิบายถึงความไม่ถูกต้อง แม้จะโดนกดดันและถูกต าหนิ (0.631) ตามล าดับ และ
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พบว่า องค์ประกอบที่ 4 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบเท่ากับ 2.813 คิดเป็นร้อยละ 
4.078 ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง ความสามารถในการอดทน
ต่ออันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า การอดทนต่อภัยคุกคาม 
 องค์ประกอบที่ 5 การไตร่ตรองถึงความเสี่ยง (contemplate the risks) บรรยายได้ด้วยตัว
บ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1 ,7, 9,และ 10 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.448 - 0.669 ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่เรียงตามล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบมาที่สุดสามอันดับคือ 9 ข้าพเจ้าจะบอกอาจารย์  
ถ้าเห็นเพ่ือนแอบขายยาบ้า แม้จะเสี่ยงที่จะถูกเพ่ือนโกรธก็ตาม (0.669) 10 ข้าพเจ้าจะไปบอกต ารวจ 
ถ้าเห็นอันธพาลลวนลามผู้หญิง แม้จะเสี่ยงถูกท าร้ายร่างกาย (0.657) และ 1 เมื่อเห็นเพ่ือนทุจริต 
ในการสอบ ข้าพเจ้าอึดอัดใจหากไม่บอกเรื่องนี้กับกรรมการคุมสอบ (0.596) ตามล าดับ และพบว่า 
องค์ประกอบที่ 5 เป็นแหล่งความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบเท่ากับ 2.139 คิดเป็นร้อยละ 3.100 
ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง ก่อนจะแสดงความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม จะต้องมีการประเมินท าความเข้าใจความเสี่ยงที่จะตามมา จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า  
การไตร่ตรองถึงความเสี่ยง 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นความสามารถของจิตใจที่จะเอาชนะความกลัวในขณะที่เผชิญ
กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางจริยธรรมที่ เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ดี ความถูกต้องทั้งต่อสวนรวมและองค์กร
มากกว่าส่วนตัว ซึ่งแสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรมที่มุ่งมั่นและตั้งใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งพฤติกรรมที่
แสดงออกจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่เป็นค่านิยมหลัก 5 ประการได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็น
ธรรม ความเคารพ ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองค์ประกอบที่ส าคัญ
ได้แก่ การยึดมั่นในหลักการ การรับรู้สถานการณ์ทางจริยธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรม การอดทนต่อภัย
คุกคามและการไตร่ตรองถึงความเสี่ยง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ มีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ละ
องค์ประกอบข้างต้นเป็นส่วนที่จ าเป็นของความกล้าหาญทางจริยธรรม บุคคลที่จะเรียกว่ามีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมที่แท้จริง จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 ดังกล่าวข้างต้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ได้องค์ประกอบ 5 ประกอบซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การยึดมั่นในหลักการ (prin) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 1  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.530 - 0.772 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การแสดง
ความกล้าหาญทางจริยธรรมแต่ละครั้งจะประกอบด้วยหลักการทางจริยธรรมที่เป็นค่านิยมที่ตนเอง
ยึดถือ และหลักการทางจริยธรรมนี้เองถือว่าเป็นตัวชี้วัดการกระท าที่เป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม 
เพราะถ้าหากการกระท าใดที่ปราศจากหลักการอาจไม่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม นั่นก็
อาจเป็นเพียงความกล้าหาญทางกายภาพเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Kidder (2005 cited in 
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Namsuwan, 2012) ที่พบว่า ความกล้าหาญทางจริยธรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือ ต้องยึดมั่นในหลักการ (principles) เพราะหลักการคือสิ่งที่แยกแยะความกล้าหาญทางจริยธรรม
จากความกล้าหาญ ในเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของความกล้าหาญทางจริยธรรมจึงเป็นเรื่องของ
ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ที่ถูกระบุโดยค่านิยมหลัก 5 ประการ คือ ความกล้า
ที่จะซื่อสัตย์ (honesty) รับผิดชอบ (responsibility) เคารพ (respect) ยุติธรรม (Fairness) และ
ความเห็นอกเห็นใจ (compassion)  
 องค์ประกอบที่ 2 การรับรู้สถานการณ์จริยธรรม (sit)  เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 2 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.508 - 0.681 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การรู้จักและเข้าใจ
สถานการณ์ทางจริยธรรมต่าง ๆ ที่จะปัจจัยอันดับแรกที่จะกระตุ้นให้เกิดควากล้าหาญทางจริยธรรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Miller (2005) ที่พบว่า การมีอยู่และการรับรู้สถานการณ์ทางจริยธรรม (presence 
and recognition of a moral situation) เป็นองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม เพราะการมี
อยู่สถานการณ์ทางจริยธรรมมีความจ าเป็น เพราะบุคคลไม่สามารถแสดงออกทางจริยธรรมได้ ถ้าพวกเขา
ไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีท้าทายทางจริยธรรม และการรับรู้ว่าว่า สถานการณ์ทางจริยธรรมเป็นขั้นตอน
แรกที่จะน าไปสู่ความกล้าหาญทางจริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Namsuwan (2012) ศึกษาพบว่า 
ความกล้าหาญทางจริยธรรมมีองค์ประกอบมี 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. การยึดมั่นในหลักการ 
(principles) 2. การรับรู้สถานการณ์ทางศีลธรรม (moral situation) 3. พฤติกรรมการแสดงออกทาง
จริยธรรม (moral behavior) 4. ความอดทน (endurance)  
 องค์ประกอบที่ 3 พฤติกรรมทางจริยธรรม (Beh) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ  
3 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.546 - 0. จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง การแสดงออกทาง
จริยธรรมที่ปรากฏชัดเจนในรูปแบบของการกระท า สอดคล้องกับแนวคิดของ Miller (2005)  
ที่พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior) เป็นองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม 
พฤติกรรมมีความจ าเป็น เพราะจะช่วยแยกแยกแยะความกล้าหาญทางจริยธรรมจากเหตุผลเชิงจริยธรรม 
การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรนั้น ย่อมขั้นอยู่กับการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
ความเชื่อทางจริยธรรมของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ Lachman (2007) ที่พบว่า การแสดงออกและ 
การกระท า (expression and action) เป็นองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม เพราะเป็นการ
แสดงความมุ่งมันในหลักการของตนเองและใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง  
 องค์ประกอบที่ 4 การอดทนต่อภัยคุกคาม (end) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 4  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.546 - 0.715 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึง ความสามารถ 
ในการอดทนต่อภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Sekerka, Bagozzi & Charnigo 
(2009) ที่พบว่า การมีความอดทนต่อภัยคุกคาม (endurance of threats) เป็นองค์ประกอบของความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพราะเป็นการเผชิญความยากล าบากในการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม ซึ่งมักจะ
เป็นการบั่นทอนหรือการคุกคามซึ่งส่งผลต่อความอดกลั้น อดทน ซึ่งจะสะท้อนในบุคคลที่ต้องเผชิญ 
กับความยากล าบากทั้งอันตรายและการรับรู้ หรือการคุกคามที่มีต่อความอดทน 
 องค์ประกอบที่ 5 การไตร่ตรองถึงความเสี่ยง (risk) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอันดับ 5  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.448 - 0.669 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่อธิบายถึงก่อนจะแสดงความ
กล้าหาญทางจริยธรรม จะต้องมีการประเมินและรับรู้ถึงความเสี่ยงที่จะตามมา สอดคล้องกับแนวคิด 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 3 (September – December 2021) 

  
 

102 

ของ Fagin-Jones & Midlarsky (2007) ได้ศึกษาพบว่า การเสี่ยงภัย (risk-taking) เป็นองค์ประกอบของ
ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพราะการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิต บุคคลจะต้องมีความเต็มใจที่จะเผชิญ
กับสิ่งที่จะเป็นอันตรายตัวเองและ ครอบครัว ดังนั้นการเสี่ยงภัยจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญข้อหนึ่ง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วนั้น
พบว่าองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรม 5 องค์ประกอบ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครู 
อาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น
หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมในการน าแบบวัดองค์ประกอบความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมไปใช้วัดความกล้าหาทางจริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบตนเอว่ามี
ความกล้าหาญทางจริยธรรมมากน้อยเพียงใด  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาองค์ประกอบความกล้าหาญทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นควรมีการศึกษาองค์ประกอบของความกล้าหาญทางจริยธรรมกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา เพ่ือได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมในบริบท
สังคมไทยที่หลากหลายมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความหมายและปัจจัยเงื่อนไขของพฤติกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพของครู การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย  
เชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครูผู้สอนในสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
จ่านวน 12 คน โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และน่าข้อมูลที่ได้มาใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ
การสอนของครู หมายถึง “ครูน่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสื่อการสอนประกอบหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ครูสอน เปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนท่าให้นักเรียนมีความสุข สนใจในการเรียนมากข้ึน สร้างและเปลี่ยนเจตคติของ
นักเรียนให้อยากเรียนเกิดผลส่าเร็จที่ท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น” โดยมีปัจจัย
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน
ของครู ประกอบด้วย 1. ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 2. การ
รับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 3. การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 4. แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 
 
 
 

Received:      June 17, 2020 
Revised:    September 14, 2020 
Accepted:  September 16, 2020 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 

  
 

105 

ค าส าคัญ 
        พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประสิทธิภาพการสอน ครู  ปัจจัย
เงื่อนไข 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research study were to study meaning and condition 
factors of usage behavior of information and communication technology for teaching 
efficiency of the teachers. A qualitative methodology was employed in the current 
study. The key informants were 12 teachers who have been in the service of the Office 
of Educational Service Area 5. All the informants were interviewed using in-depth 
interview and content analysis.  
 The results showed that the usage behavior of information and communication 
technology for teaching efficiency of the teachers is defined that the teachers used the 
information technology and communication for searching for information in order to produce 
instructional materials, changing learning environment as well as the students’ attitude to 
encourage the them to learn happily so that student achievement increased. Conditioned 
factors that affect the usage behavior of information and communication technology for 
teaching efficiency of the teachers comprise of 1) attitude towards the use of information and 
communication technology in teaching 2) self-efficacy of using information and 
communication technology in teaching 3) information and communication technology literacy 
and 4) motivation of using information and communication technology in teaching. 
 
Keywords 
 Behavior of Using Information and Communication Technology, Teaching Efficiency, 
Teachers, Condition Factors  
 
ความส าคัญของปัญหา 

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่น่าไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลท่าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมและการใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้ตลอดเวลา สามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ่ากัด (Office of the Permanent 
Secretary Ministry of Education, 2016) ด้วยพัฒนาการของคอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยที่องค์ประกอบส่าคัญในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การใช้คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมการสื่อสาร
ความเร็วสูงโดยใช้ทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway) เนื่องจากช่วงปลายทศวรรษ 
1990s มีการใช้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมมีรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น ใยแก้วน่าแสง 
ดาวเทียมสื่อสาร การสื่อสารบรอดแบรนด์ การสื่อสารไร้สาย การประชุมทางไกล ท่าให้เทคโนโลยีทั้ง
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สองนี้รวมกันเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology: ICT) (Malithong, 2005b)  ซึ่งเป็นการรวมค่าที่รวมเทคโนโลยี 2 อย่างไว้ด้วยกัน คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology: IT) ที่ใช้อธิบายถึงส่วนอุปกรณ์ (Hardware) 
และ ชุดค่าสั่ง (Software) ของคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ท่างานร่วมกันในการประมวลผล จัดเก็บ เข้าถึง 
ค้นคืน น่าเสนอ และเผยแพร่สารสนเทศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร  
(Communications Technology: CT) ที่อธิบายถึงอุปกรณ์และวิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคม
เพ่ือการเข้าถึง ค้นหา และรับส่งสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว เมื่อน่าค่า 2 ค่ามารวมกันหมายถึง  
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
สามารถเข้าถึงและสืบค้นน่ามาใช้ได้โดยสะดวกเป็นสื่อกลางน่าเสนอสารสนเทศ รวมถึงการรับส่ง
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือส่งผ่านสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว (Malithong, 
2005a)  

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสารสนเทศนั้น ท่าให้กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส่าคัญ
ของการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการศึกษายังเป็นเครื่องมือส่าคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ 
การพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้  
โลกกว้างได้ด้วยตนเอง สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและอยู่ในสังคมสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงได้บรรจุวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ไว้ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Wongsirotkun,  1997cite in Maithong, 
Pomsamrit, Tiamtiporn, Philuek, &Srisawat,  2015) ดังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2561 - 2580 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหา 
ในปัจจุบัน การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ  
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จากครูผู้สอน เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ่านวยการเรียนรู้” ท่าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน่า
วิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
อีกท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่่า
ของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้ 
เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ (Office of the National Economic and Social 
Development Council, 2018) ซึ่งนโยบายการศึกษาในปัจจุบันได้ก่าหนดนโยบายตามแนวคิด 
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ยึดหลักความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกภูมิภาค โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็กลด
ความเหลื่อมล้่า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ และน่าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง (Sriprasertpap, Haemaprasith & Yoelao, 2018) 
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การศึกษาเป็นเครื่องมือส่าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักใน  
การพัฒนาก่าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด่ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
(Office of the Education Council, 2017) ในยุคของการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือนั้น ครูผู้สอนต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองและวิธีการสอน รวมถึงการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะของตน เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มสมรรถภาพ  (Karanyathikul, 
2016) ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลส่าคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครูจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุค
ปัจจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไหลบ่า
ข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว (Dachakupt & Khaengkhan, 2008)  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นเรื่องของครูทุกคน ไม่ใช่เรื่องของครูคอมพิวเตอร์ ดังนั้นครูทุก
คนจึงต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยในการท่าง าน 
พัฒนาตนเอง และวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ อ่านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Makaramani, 2013 cite in  Harinvon, Phunlapthawee, Wiriyanom & Chanyawudhiwan, 
2014)  ในปัจจุบันครูได้มีการน่าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางใช้
งานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการเรียน
การสอน โดยที่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เช่น รายงานวิจัย การเรียนการสอนที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสนทนาผ่าน
เครือข่าย ซึ่งล้วนแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น (Novello, 1998 cite in Junsingkum, 
2013) โดยลักษณะของครูในยุคข้อมูลข่าวสาร ครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอน คอมพิวเตอร์ เพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น ครูมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สนใจใคร่รู้ ค้นคว้าวิจัยพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใน
หน้าที่อยู่เสมอ เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้อ่านวยความสะดวก เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (Bubphamatanang, 1999 cited in Hom-on, 2003)  

ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี 
ลพบุรี และชัยนาท เป็นองค์กรที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และส่านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
จุดเน้นตามช่วงวัยทุกรูปแบบ เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้ก่าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจุดเน้นให้ครูผู้สอนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ  
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (The Secondary Educational Service Area Office 5, 2018) 
ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูสังกัด
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ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
ประเด็นของความหมายและปัจจัยเงื่อนไขส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการสอนของครู   

ส่าหรับประเด็นความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครู นั้น กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันได้มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในประเด็นของความหมายของค่าดังกล่าว ดังที่ Sriprasertpap (2018)  
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน คือ การแสดงออกของผู้เรียนถึงการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยวัดพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน 
การท่ากิจกรรม การผลิตชิ้นงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วน Leekitchwatana (2010) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศว่า
เป็นการกระท่าหรือการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลักษณะของนักเรียน การวิเคราะห์หลักสูตร การเลือกวิธีการ/รูปแบบ  
การสอน การเลือกชนิด/รูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมในการสื่อ การน่า
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ การประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้  พบว่า 
Kim (2008 cite in Isiyaku, Ayub & Abdulkadir, 2015)  ได้ ให้ความหมายพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นความถ่ีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริมาณงานในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในระยะเวลาที่ก่าหนด จะเห็นได้ว่าจากความหมายที่
น่าเสนอนั้นเป็นการให้ความหมายที่มุ่งอธิบายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอน แต่
ยังไม่พบว่ามีแนวคิดท่ีอธิบายถึงความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เน้นว่าหากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนนั้นคืออะไร จึงเป็นที่
น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะท่าการศึกษาเพ่ือเติมเต็มช่องว่างองค์ความรู้ดังกล่าว 

ในส่วนของการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู  ผู้วิจัยได้ท่าการทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังงานวิจัยของ Drent & Meelissen (2007 cite in 
Afshari, Bakar, Luan, Samah &  Fooi, 2009) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักการศึกษาระดับครูในเนเธอร์แลนด์ ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัย
หลายประการ เช่น วิธีการสอน ทัศนคติเชิงบวก ประสบการณ์ของครูมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ของครู นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของ Koohang (1989 cite in 
Afshari, Bakar, Luan, Samah &  Fooi, 2009) ว่าปัจจัยในการน่าคอมพิวเตอร์มาใช้คือการยอมรับ
ของผู้ใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อสื่อเหล่านี้ โดยที่ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 
cite in Cox, Abbott, Webb, Blakeley, Beauchamp & Rhodes, 2004) ได้มีการพัฒนาทฤษฎี
การกระท่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุผล (การยอมรับเทคโนโลยี) จาก ผลงานของ Fishbein and Ajzenเพ่ือ
ตรวจสอบถึงเหตุผลว่าท่าไมจึงมีการใช้คอมพิวเตอร์ และทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี ซึ่งพบว่ามีการ
เชื่อมโยงถึงการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี และการใช้ในขั้นตอนสุดท้าย อีกท้ังยัง
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มีงานวิจัยของ Al-Ruz & Khasawneh 2011; Chen 2008; Lin, Wang and Lin 2012; Sang et al. 
2011; Tezci 2011a cite in Fu, 2013) ที่กล่าวถึงปัจจัยภายในที่ อ้างถึงครูมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ความเชื่อ ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ รวมทั้งความ
สนใจหรือแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยี ความเชื่อมั่นและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยี และความสามารถในตนเองด้านเทคโนโลยีอีกด้วย ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงน่ามาสู่ข้อ
สงสัยของผู้วิจัยว่าจะเป็นปัจจัยเงื่อนไขของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5ด้วยหรือไม่ จึง
น่ามาสู่ค่าถามวิจัยในการศึกษาว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีเงื่อนไขหรือ
ปัจจัยเชิงเหตุที่เก่ียวข้องบ้าง และมีผลอย่างไร  

ดังนั้น จากสาระส่าคัญข้างต้น จึงท่าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในประเด็นของความหมาย และ
ปัจจัยเงื่อนไขของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนข
องครูในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาตาม
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อีกทั้งครูผู้สอน
จะได้น่าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิง
การปฏิบัติงานระดับบุคคลและระดับองค์การต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ
การสอนของครูคืออะไร  
 2. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคืออะไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ
การสอนของครู  : ความหมาย ปัจจัยเงื่อนไข เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ก่าหนดวิธีการด่าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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1. ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ 
ผู้ ให้ข้อมูลส่าคัญ คือ คร ูผู ้สอนในเขตพื ้นที ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาเขต 5  จ่านวน  

6 โรงเรียน โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน  ประกอบด้วย โรงเรียนพระนารายณ์  โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา และ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ่านวน 12 คน  ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผู้ให้ข้อมูลส่าคัญจาก 1) เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที่เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และช่านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
อ่ืนที่มีประสบการณ์ในการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนไม่ต่่ากว่า 3 เทอม และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเบื้องต้น ยินดีเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ 
(Snow Ball Techniques) โดยเริ่มจากผู้ให้ข้อมูลส่าคัญคนแรก และให้ผู้ให้ข้อมูลคนแรกแนะน่าผู้ให้
ข้อมูลส่าคัญคนต่อไป การเลือกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญมีเกณฑ์การคัดออก ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญไม่สะดวก
ใจที่ให้ข้อมูล และช่วงเวลาของการให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมวิจัยได้ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ผู้วิจัยและแนวค่าถาม (Guideline)  ส่วนของผู้วิจัยถือเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะ
ศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการก่าหนดข้อค่าถามให้มีความครอบคลุมกับเนื้อหา ส่วนของค่าถาม
ผู้วิจัยน่ามาใช้การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth interview) แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi- Structured Interview)  โดยผู้วิจัยได้ก่าหนดแนวค่าถามจากวัตถุประสงค์การวิจัยตั้งเป็น
ค่าถามย่อย และน่าค่าถามย่อยมาเรียบเรียงเป็นข้อค่าถาม โดยจัดล่าดับ และผูกเรื่องราวเพ่ือใช้ในการ
สนทนา  ประเด็นหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน ซึ่งผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และปากกา  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการ

น่าข้อมูลที่ได้มาอ่านและจับประเด็นส่าคัญ และลงรหัสข้อมูลแบบอุปนัย ( Inductive Coding) โดยมี
แนวทางการวิเคราะห์ประกอบด้วย 1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) โดยน่าข้อมูลที่ได้
จากการบันทึก การสังเกตและค่าสัมภาษณ์มาถอดค่าสัมภาษณ์ทั้งหมดแบบค่าต่อค่า ให้อยู่ในรูป
เอกสารที่เป็นระบบระเบียบก่อนที่จะน่าไปวิเคราะห์เพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
จัดล่าดับเรียงข้อมูลการสัมภาษณ์ตามล่าดับวันเวลาของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลใน
ภายหลัง 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาซึ่งจะอยู่ในรูปของบทสัมภาษณ์ 
หรือรายละเอียดจากการบันทึกการสังเกต เพ่ือหาข้อมูลที่จะตอบโจทย์วิจัย  และ 3) การตีความสร้าง
ข้อสรุป (Conclusion Interpreting)  ผู้วิจัยท่าการหาความหมาย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง 
ความเป็นไปได้ของข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับข้อค้นพบเพ่ือสรุปเป็นข้อมูล โดยการจ่าแนกประเภทและ
จัดกลุ่มข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงของข้อมูล  
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ส่วนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจน
สามารถน่ามาอธิบายเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาที่จะตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่ง
สถานที่ และแหล่งบุคคล และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยที่ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน (Chantavanich, 2018) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตกิริยาท่าทางของผู้ให้ข้อมูลส่าคัญระหว่างการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น่าเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ส่าคัญ 2) การให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู และ 3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส่าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ส่าคัญ จ่านวน 12 คนนั้น พบว่า เป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 7 คน โดยผู้ให้ข้อมูลส่าคัญอยู่ใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ่านวน 7 คน และอยู่ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ จ่านวน  2 คน ภาษาอังกฤษ จ่านวน 1 คน คณิตศาสตร์ จ่านวน 1 คน และสังคมศึกษา 
จ่านวน 1 คน  

2. การให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครู 

ความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการ
สอนของครู จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ จ่านวน 12 คน ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู  คือ “ครูน่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างสื่อการสอนประกอบหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ครูสอน เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนท่าให้นักเรียนมีความสุข 
สนใจในการเรียนมากขึ้น สร้างและเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนให้อยากเรียนเกิดผลส่าเร็จที่ท่าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น” ดังค่ากล่าวที่ว่า 

 “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน คือ ครูใช้
ในเรื่องของการค้าหาข้อมูลต่าง ๆ”                                                       (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 6) 

 “ คือ ครูจะต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ในเนื้อหาที่ครูสอน และก็เด็กมีส่วนร่วมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วม
ไปกับครูด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้แล้วจะให้มีประสิทธิภาพคือ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กสูงด้วย ถึงจะถือว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ”                                 (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2) 

 “...คือ การที่ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสื่อสารระหว่าง
ครูกับนักเรียน”                                                                             (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3) 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 3 (September – December 2021) 

  
 

112 

 “ ครูเอาสร้างเป็นสื่อเป็นอะไรอย่างนี้ บางทีจะเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน และท าให้เด็ก
สนใจในการเรียนมากข้ึน”                                                                 (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 5) 

 “...เป็นการที่ครูน าเอาเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียน แล้วนักเรียนมีความสุขและสนใจ ไม่หลับ 
แล้วก็ชอบ เหมือนกับเราสร้างเจตคติให้เค้า เอามาใช้แล้วท าให้เค้าเปลี่ยนเจตคติอยากเรียนกับเรา”                            
                                                                                                (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9) 

 “เป็นการกระท าหรือการแสดงของครูต่อการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลส าเร็จ ผลส าเร็จใน
ที่นี่มองไปที่เด็กนักเรียนก็คือมองไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7)  

 3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ 
การสอนของครู  พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครู  ประกอบด้วย 1. ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสอน 2. การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน  
3. การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4. แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 3.1 ทัศนคติที่มีต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน  ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ ท่าให้ครูต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ
ปรับตัว ให้ทันยุค Thailand 4.0 คือ ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น 
เพราะว่ามองว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น สรรค์สร้างอะไร
ขึ้นมาได้เยอะ สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สามารถใช้เพ่ือการสืบค้นได้ ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลที่
ไม่ต้องเป็นแบบกระดาษ สามารถประมวลผลได้ด้วย ช่วยลดภาระทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอนได้ เมื่อครูมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะท่าให้เกิดการเปิด
ใจ มีการปรับและเรียนรู้ที่จะใช้กับสิ่งนั้น ดังค่ากล่าวที่ว่า  
 “....มันท าให้เราสะดวกมากข้ึน สรรค์สร้างอะไรขึ้นมาได้เยอะ สามารถสืบค้นได้ แล้วนักเรียน
ไม่ได้จดอย่างเดียว ณ ปัจจุบันนักเรียนจะอยู่กับคอม อยู่กับโทรศัพท์อย่างนี้...มันสะดวก แล้วมันก็น่า
ตื่นเต้น……เรื่องของการเก็บข้อมูลในส่วนหนึ่ง ที่เราไม่ต้องเก็บเป็นกระดาษ แล้วมันก็ประมวลผลให้
เราด้วย”        (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 1) 
 “….บางครั้งเราจะ search หาแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นเหตุจูงใจหนึ่งที่เราเข้าถึงได้
ง่าย รวดเร็ว เราก็เลยต้องใช้ ict เข้ามาช่วย ใช้บ่อยในการโหลดหาแบบฝึกหัด …และยังช่วยลดภาระ
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เอกสารประกอบการสอนช่วยได้ อีกอย่างหนึ่งเหมือนมันเร็ว แล้วเด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง Google doc. เด็กก็สามารถทบทวนที่บ้าน ท าแบบฝึกหัด  
ท าข้อสอบซ้ า มันมีโอกาสที่เด็กได้ฝึกฝนได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเวลาจัดท า การสร้างสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องใช้เวลา ถ้าครูมีภาระหน้าที่สอนอย่างเดียว นั่งพัฒนาสื่อก็
น่าจะไปได้ มีเวลาว่างมานั่งท าสื่อ...ก็เหมือนกับว่าเราต้องการปรับให้ทันในยุค Thailand 4.0…..” 
(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2) 
 “ต้องปรับ เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน เรียนรู้ที่จะใช้กับมัน และก็เป็นครูต้องเรียนรู้ที่จะน าเสนอให้
เด็กได้เข้าใจ และก็มีทัศนคติที่ดีกับมัน ใช้ในทางที่สร้างสรรค์ เทคโนโลยีเป็นดาบสองคมบ้างครั้งก็ต้อง
ย้ ากับเด็ก ใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ ใช้ในด้านที่จ าเป็น”                               (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3) 
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 “มีค่ะ ถ้าเราเปิดใจที่จะใช้อย่างครูรุ่นใหม่ ๆ เค้ารู้สึกเค้าเปิดใจที่จะใช้มากขึ้น และเค้าได้เรียนรู้
ได้อะไรแล้วมนัไม่ได้ยากไม่ได้ปิดตัวเอง ได้ทดลองเรียนรู้เหมือนครูใหม่จะใช้...”   (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7)   
 3.2 การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน การรับรู้
ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน ซึ่งมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพราะมันต้องใช้ คือถ้าไม่ใช้ก็จะตามไม่ทัน ซึ่งหากว่าครูมีการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นว่าท่าได้ ครูก็จะ
เชื่อมั่นว่าท่าได้ ซึ่งหากว่าความสามารถไม่มากพอก็จะพัฒนาตนเองต่อไป ดังค่ากล่าวที่ว่า  
 “...มี ๆ การรับรู้ความสามารถของตนเอง รู้ว่าตนเองอยู่ในระดับไหน ก็มีผลต่อการใช้
เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เหมือนกัน...”                                                         (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7) 
 “เป็นค่ะ เพราะคิดว่าตัวเราก็ต้องพัฒนาตัวเอง เพราะคิดว่าเราความสามารถไม่พอก็พัฒนา” 

(ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 8) 
   “ถ้าจะถามเรื่องการรับรู้ความสามารถตนเองผมว่าน่าจะถามว่าเราเชื่อมั่นว่าเราท าได้แค่ไหน 
ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราท าได้ มันก็น่าจะท าได้ครับ”                                        (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 11) 
  “....มีส่วนนะ มันต้องใช้ คือ ถ้าไม่ใช้ก็จะตามไม่ทัน”                        (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 12) 
   3.3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะมองว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน 
การสื่อสารที่เปลี่ยน เราต้องรู้เท่าทัน ช่วยอ่านวยความสะดวกมากข้ึนท่าให้เราง่ายในการติดต่อสื่อสาร
ครูจึงต้องรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง สามารถที่จะค้นหาข้อมูล เข้าถึงข้อมูล รวบรวมและจัดการข้อมูล  
มีการบูรณาการ ประเมินสื่อที่จะใช้ในการสอนได้ ดังค่ากล่าวที่ว่า 
 “...เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทุกวันเพราะการสื่อสารที่เปลี่ยนไปทุกวันอะไรแบบนี้ 
…….เราต้องรู้เท่าทัน แล้วมันก็อ านวยความสะดวกให้เรามากขึ้น ท าให้เราง่ายขึ้นในการติดต่อสื่อสาร
กับเด็ก           (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7) 
 “…เพราะว่า ict ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ถ้าถามว่าใช้หมด
ไหมทั้ง 5 ด้านก็ใช้หมดนะคะ อย่างการโหลดก็คือการเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการก็ใช้ไหมก็ใช้
กับเด็ก บางทีเด็กต้องการใช้ความรู้จาก ict เราก็น าเรื่องนั้นมาบูรณาการกับเด็กว่าจะต้องท าอะไรบ้าง
เอาให้เข้าใจกับเด็ก แล้วบางเด็กมันสนใจอยู่กับ ict  เราก็เอาสิ่งนั้นมาดึงความสนใจเด็กมาบูรณาการ
การเรียนการสอน เพ่ิมความสนใจให้กับเด็ก การประเมินก็ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บคะแนน หรือ
ประเมินสื่อที่เราจะใช้ในการสอน….”                                                     (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 8) 
 “เคยได้ยินคร่าว ๆ ใช่ ๆ มันจ าเป็นเลย เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรื่องพวกนี้มันมีความส าคัญ 
สร้างความตระหนักได้ และก็รู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เค้าจะเห็นประโยชน์....”   (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 11) 
 3.4  แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน มองว่าเป็นแรง
กระตุ้นหรือแรงผลักดันที่ครูจะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะประโยชน์ที่
ได้รับ ซึ่งท่าให้มีการเตรียมการวางแผน บริหารจัดการได้ง่ายมาก ๆ  สามารถน่ามาประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาต่าง ๆ เกิดเป็นแรงจูงใจที่อยากให้ใช้ อยากให้เรียน อยากให้ศึกษา ครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้
ก้าวทันเทคโนโลยีและก้าวทันกับข้อมูลต่าง ๆ  เรียนรู้ที่จะใช้สื่อหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถน่ามา
ประยุกต์ใช้ได้ ดังค่ากล่าวที่ว่า 
 “ประโยชน์ที่ได้รับ หมายถึงว่าเราเตรียมการมาดีเราเหนื่อยน้อยลง นี้แหล่ะคือการวางแผน 
เราบริหารจัดการได้ง่ายมาก ๆ”                                                           (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4) 
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 “ส่วนหนึ่งเหมือนเราเป็นครู เราก็เหมือนจะต้องเป็นผู้น า ผู้ที่จะต้องถ่ายทอดให้กับเด็กแล้วก็
ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมาก แล้วเด็ก ๆ หลายคนเค้าก็เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเราจะมาอยู่แค่นี้มันไม่ได้
แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วย แล้วเหมือนโลกมันเปลี่ยนไปในการ
ที่จะมายืนบรรยายไม่ได้แล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สื่อแนวโน้นแนวนี้มาช่วยในการสอน” (ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 5) 
 “แรงจูงใจมีผล ยกตัวอย่าง อบรมคูปองครู ปัจจุบันนี้อย่างปีที่ผ่านมา การใช้สื่อ การเรียนสื่อ 
การใช้แอพพลิเคชั่นมีเยอะมาก  กลุ่มของครูที่ไปฝึกอบรมแบบเป็นคอร์ส ๆ ให้ครูไปเรียน พอเราไป
เรียนปุ๊บ เราจะพบว่ามันมีสื่อ มันมีนวัตกรรมที่สามารถเอามาใช้ได้เยอะมาก ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ ที่นี่แรงจูงใจของคน ...บางคนอบรมแล้วเห็นว่าดีก็เกิดแรงจูงใจ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาในคอร์สสั้น ๆ ของเรา หรือว่าในรายชั่วโมงของเราได้ อันนี้ก็
อาจจะเกิดแรงจูงใจที่อยากให้ใช้ อยากให้เรียน อยากให้ศึกษา คือ มองเห็นประโยชน์….เราก็ต้อง
พัฒนาตัวเอง หาแหล่งข้อมูลหาอะไรต่าง ๆ เอามาสอนเด็กถึงจะก้าวทันเทคโนโลยีและก็ก้าวทันข้อมูล
ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ที่มันรวดเร็วต่าง ๆ ”                                                       (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 6) 
 
 จากข้อค้นพบที่ได้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเป็นแผนภาพตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 สรุปผลการวิจัย 
 
อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสอนของครู พบว่า ครูได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู ว่า “ครูน่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างสื่อการสอนประกอบหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
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เนื้อหาที่ครูสอน เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนท่าให้นักเรียนมีความสุข สนใจในการเรียนมากขึ้น 
สร้างและเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนให้อยากเรียน เกิดผลส่าเร็จที่ท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น” จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อค้นพบนั้นสอดคล้องกับความหมายของ
พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ Leekitchwatana (2010) ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกระท่าหรือการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลักษณะของนักเรียน  การวิเคราะห์
หลักสูตร  การเลือกวิธีการ/รูปแบบการสอน  การเลือกชนิด/รูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเตรียมความพร้อมในการน่าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ การประเมินผลการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับการให้ความหมายของ Kumninkunakorn (1987) ที่ได้กล่าวว่า 
ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
ให้มีพัฒนาการในทุกด้านทั้งร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ตลอดจนท่าให้นักเรียนได้รับผลส่าเร็จ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma (2018) ที่พบว่าบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนนั้นช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนดีขึ้น  
 2. จากการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า มี
ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการ
สอนของครู ดังนี้ 

2.1 ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน ผู้ให้ข้อมูล
ส่าคัญได้กล่าวถึงครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่าให้เกิดความ
สะดวกมากข้ึน สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สามารถใช้เพ่ือการสืบค้นได้ ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลที่
ไม่ต้องเป็นแบบกระดาษ สามารถประมวลผลได้ด้วย ช่วยลดภาระทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอนได้ ท่าให้ครูต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีและปรับตัว ต้องเรียนรู้ที่จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น ข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทัศนคติของ 
Gibson (2000 cited in Sompornsuksawat, 2012) ที่กล่าวว่าทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านความรู้ (ความเชื่อ) คือ ครูมีความเชื่อว่าการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิด
ความสะดวกมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ครูมีความรู้สึกชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลได้
รวดเร็ว  และองค์ประกอบอีกประการคือด้านพฤติกรรม ที่ครูมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้ก้าว
ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pima (2019) พบว่า  
ครูเห็นด้วยและรู้สึกพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนมากกว่าการ
สอนแบบดั้งเดิม และมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะช่วยท่า
ให้บทเรียนมีความน่าสนใจและเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Ndibalema (2014) ที่พบว่าทัศนคติเชิงบวกมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการสอน และยืนยันจากผลการสัมภาษณ์ครูพบว่าครูมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือให้มีคุณภาพดีขึ้นและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะเป็นผลให้งานที่
มีความยากสามารถส่าเร็จได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  

2.2 การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 
ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอนที่รู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใดและเชื่อมั่นว่าท่าได้ การสืบค้นและการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันท่าให้มั่นใจในการสอนมากขึ้น  และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนของ Bandura (1986 cited in Panitwattana, 2017) ที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมของบุคคล เชื่อว่า ครูมีการรับรู้ความสามารถของตนเองมี
ความส่าคัญ มีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาความสามารถของบุคคล ขึ้นอยู่กับว่าครูมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีสูงหรือต่่า ดังนั้นครูจะเลือกกระท่ากิจกรรมที่เชื่อว่าตนเองสามารถจัดการ
ได้แสดงออกอย่างมีความมุ่งมั่นและมั่นใจ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jungert & Rosander (2010 
cited in EL-Daou, 2016) ที่กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับระดับ
ความมั่นใจและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในโรงเรียน ท่านอง
เดียวกับ งานวิจัยของ Bandura (1989, 1997, 2002 cited in  Player-Koro, 2012) Compeau  
et al. (1995 cited in  Player-Koro, 2012) ; Chang et al. (2008 cited in  Player-Koro, 2012)  
ที่กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นความเชื่อในความสามารถของตนในการแสดง
พฤติกรรมและเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ส่าหรับการท่างาน เช่น 
การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hatlevik & Hatlevik (2018) ที่พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์การเรียนการสอน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนการปฏิบัติ ซึ่งสิ่งที่
พบนั้นพบว่าครูมีสมรรถนะทางด้านดิจิทัลที่จะท่านายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การสอนการปฏิบัติ 

2.3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญได้กล่าวว่าครู
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหล่านั้นหรือไม่ เพราะเป็นความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งครูต้องมีการ
ก่าหนดปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสืบค้น การเข้าถึงข้อมูล  มีการประเมินเพ่ือเลือกว่าสื่อ
ใดที่มีความเหมาะสม ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถน่าข้อมูลต่าง ๆ  
มาจัดการได้ เช่น การตั้งชื่อไฟล์ การจัดเก็บแฟ้มเพ่ือเรียกใช้ในภายหลัง และน่ามาบูรณาการเข้ากับ
เนื้อหาของตนเอง สามารถที่จะน่าข้อมูลที่สืบค้นมาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือที่จะใช้สื่อสาร
กับนักเรียน และท่าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kazt dan Macklin (2006 cited in Ahmad, 2016) ที่ได้กล่าวถึงมิติการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 มิติ ได้แก่ การก่าหนด การเข้าถึง การประเมิน การบูรณา
การ การสร้าง และการสื่อสาร ซึ่งครูจะมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น 
จะต้องมีการก่าหนดสิ่งที่ต้องการจะค้นหาหรือสืบค้นเพ่ือที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ประเมินสื่อหรือข้อมูลได้ และสามารถน่าข้อมูลมาจัดการและบูรณาการได้ อีกทั้งสามารถสร้างและ
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สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีความเข้าใจ รวมถึงครูจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต้องใช้ทักษะที่ส่าคัญหลายประการ ได้แก่ ทักษะทางความคิด เช่น การจัดการ การบูร
ณาการ และการประเมินข้อมูลและทักษะทางเทคนิค เช่น การใช้เครื่องมือ โปรแกรม และการ
ติดต่อสื่อสาร เ พ่ือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Yokpithakchork (2018) ที่ได้สรุปใจความส่าคัญของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารว่า ความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสารตลอดจน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณในการเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสรรค์
ข้อมูลเพ่ือศึกษาเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wipawin (2019) ที่ได้กล่าวว่าการประเมิน
ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นการวัดความสามารถ 7 ด้าน ได้แก่ 
การรู้และความสามารถในการก่าหนดความต้องการสารสนเทศของตนเอง ความสามารถในการเข้าถึง 
การจัดการ (เช่น การจัดหมวดหมู่ การสร้างโฟล์เดอร์ การสร้างแผนที่ความรู้ เป็นต้น) การบูรณาการ 
(เช่น การแปลงข้อมูลจากรูปแบบเอกสารเวิร์ดให้อยู่ในรูปแบบสเปรดชีท) การประเมินผล การสร้าง
สารสนเทศใหม่ และการสื่อสาร 

2.4 แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน ผู้ให้ข้อมูล
ส่าคัญได้กล่าวว่า การที่ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก
ความต้องการของตนเองที่จะพัฒนาตนเอง ต้องการที่จะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีเพ่ือที่จะน่ามาใช้ใน
การเรียนการสอน อีกทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วครูจ่าเป็นต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นด้วย น่ามาใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการตอบสนองนโยบาย  
ของหน่วยงานที่น่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
ข้อค้นพบที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Tangkittipaporn (2013) ได้กล่าวถึงปัจจัยจูงใจ 2 ประการ 
คือ ประการแรก แรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ดังเช่นครูที่ต้องการจะ
พัฒนาตนเอง ต้องการก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และน่ามาเป็นสื่อกลางเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียน ประการที่สอง แรงจูงใจภายนอก เป็นสภาวะที่บุคคลได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ที่ท่าให้เห็นเป้าหมาย เฉกเช่นเดียวกับครูที่น่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้เพ่ือให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากขึ้น และสนองนโยบายของหน่วยงานที่น่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ounis (2016) ที่พบว่า แรงจูงใจที่ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการสอน เพราะครูเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่าให้นักเรี ยนเรียนรู้
มากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากวิธีการสอนแบบเดิม อีกทั้งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Copriady (2014) ที่พบว่า แรงจูงใจเป็นสื่อกลางที่ส่งผลให้ครูมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chigona (2014)  
ที่พบว่า หากหน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารจะท่าให้ครูมีแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ 
การสอนของครู ประเด็นความหมาย และปัจจัยเงื่อนไขของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน จึงขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาและการส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพการสอนของครูดังนี้  

1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอนของครู  
มีความส่าคัญมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส่าคัญในสังคม
มากขึ้น และเพ่ือให้ทันยุคทันเหตุการณ์ในด้านการศึกษาท่ีเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์นั้น 
จึงควรสร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ  
การสอน ประการแรก คือ ประโยชน์ที่ตัวครูได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
สามารถอ่านวยความสะดวก ได้แก่ ใช้ในการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน ใช้
ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ครูสอนได้  ประการที่สอง คือ ประโยชน์ที่นักเรียน
ได้รับ ได้แก่ นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนที่น่าตื่นเต้น ท่าให้นักเรียนสนใจในการเรียนมาก
ขึ้น นักเรียนมีความชอบและสนุกสนานกับวิธีการสอนของครู อีกทั้งท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ประการที่สาม ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ ได้แก่ โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

2. ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสอน  การรับรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน   
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสอน เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน จึงควรปรับทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เช่น ให้ครูได้เข้าใจ เกิดความรู้สึกชอบและพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่น่ามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  การรับรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน เช่น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ควรสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับครูเพ่ือที่ครูจะได้น่าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอนได้  และ ควรสร้างแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนให้เกิด
ขึ้นกับครู เช่น ความส่าเร็จในงานด้านการสอน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และ  
การน่านโยบายของหน่วยงานกลางมาเป็นตัวขับเคลื่อนในโรงเรียนเพ่ือที่ให้ครูน่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่าให้ทราบความหมายและปัจจัย
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพการสอน
ของครู ซึ่งควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือประสิทธิภาพการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือน่าไปเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานกลางได้ไปปรับใช้ต่อไป 
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2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสนทนากลุ่ม การ
สังเกต และอาจท่าการวิจัยโดยใช้บริบทต่าง ๆ เช่น ระดับต่าแหน่ง ประเภทของครู เพ่ือให้ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ที่ส่าคัญมากยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจน่าข้อค้นพบที่ได้จากการท่าวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในรูปแบบการทดสอบโมเดล  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับ 
ผังกราฟิกระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับ 
ผังกราฟิก กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จ านวน 1 
ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37 – 0.74 มีอ านาจจ าแนก
ตั้งแต ่0.25 – 0.65 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.82 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  30  ข้อ  มีค่าความเท่ียงเท่ากับ  0.86 สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
              ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก มีเจตคติหลังเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด  
(X̅ = 4.73, S.D. = 0.59) 
 
ค าส าคัญ 
 การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก  ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research 1) to compare analytical reading abilities of 
Mathayom 3 students studying Thai language using SQ4R method and graphic 
organizers between before and after learning. 2) To compare the abilities using the 
mentioned method with the criteria of 75 percentage out of a full score. And 3) to 
investigate the students’ attitudes using the SQ4R method and graphic organizers. The 
sample in this research comprised towords studying Thai language 31 Mathayom 3/1 
students in Semester 2 of the Academic year 2019 at Banphotphisai Phitthayakhom 
School under The Secondary Education Service Area Office 42, selected by Cluster 
random sampling. The research instruments used were 1) teaching plans of reading 
using SQ4R method and graphic organizers which were checked by 3 experts 2) 30 
items of a multiple choice test of analytical reading abilities. 3) An attitude test towards 
learning Thai language (Rating Scale), which has 3 parts.  Each part has 10 items, 
totalling  30 items.The test has difficulty ranging from0.37-0.74 the item discrimination 
from 0.25 - 0.65 and  the reliability of 0.82, and 4) an attitude test towards learning 
Thai language, 5 level rating scale, consisting of 30 items with the validity  of 0.86. The 
statistics of research arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and t – test for 
dependent samples case.  

The findings of this study were as follows; 1) Abilities of Mathayom 3 students 
who were taught with the SQ4R method and the graphic charts, the analytical reading 
higher than the 0.05 level of statistical significance. 2) Abilities of Mathayom 3 students 
who were taught with the SQ4R method and the graphic charts, have analytical reading 
abilities than 75 percentage higher than the 0.05 level of statistical significance. 3) The 
students learning attitudes are at the highest level after being taught ( X̅ = 4.73,           
S.D. = 0.59). 
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ความส าคัญของปัญหา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้การอ่านคิด
วิเคราะห์ และการเขียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จึงจะได้รับการตัดสินใจให้ผ่านการศึกษาในแต่ละระดับชั้น โดยผู้เรียน
จะต้องใช้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งหรือสนับสนุน ท านาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็นข้อเขียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น การอ่านบทความวิชาการ หรือการอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 
(Ministry of Education, 2008) 

การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้ ในด้านต่าง ๆ  ถ้าอ่านแล้วจดจ า
น าไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสม ย่อมจะท าให้เกิดประโยชน์ได้  การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนา
อาชีพและการศึกษา  การอ่านเป็นหัวใจส าคัญในการเรียน  นักเรียนจะสามารถเรียนได้เก่งจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี  ครูจ าเป็นจะต้องพัฒนาการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความช านาญ  สามารถสะสม
ประสบการณ์ จากการอ่านจนท าให้เกิดความคิดที่กว้างไกล (Koohapinantn, 1999) การอ่าน 
เชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญา และความรู้ ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึก
แสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้ อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างไกลและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญาเพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดของตนเอง การถ่ายทอดความ
คิดเห็นของตนเองออกมาจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น าไปพัฒนาความสามารถของตนเอง      
ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
จะใช้ความสามารถในการเรียนรู้หนังสือของประชากรประเทศต่าง ๆ เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของ
ประเทศนั้นๆ (Department of Academic Affairs, 2003) 

การอ่านเชิงวิเคราะห์จึงมีผลต่อการด ารงชีวิต  ท าให้ผู้ อ่านได้รับประโยชน์หลายด้าน         
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด สติปัญญา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังช่วยประสานความรู้
ของมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษาเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการพัฒนาที่กว้างขวาง มหาศาล โดยเฉพาะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพต้องดูจากการวิเคราะห์สารว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
หรือไม่ การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านเพ่ือแยกข้อเท็จจริง จากข้อคิดเห็น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้อ่านที่อยู่ในยุคสังคมข่าวสาร ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งเชื่อถือได้ มีคุณค่าและ
ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ บิดเบือนความจริง มีอคติล าเอียง ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพ่ือประเมิน
สิ่งที่ตนอ่านและตัดสินว่าจะเชื่อได้มากน้อยเพียงใด (Buranasingh & Satawut, 1999) 

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพความสามารถในการอ่านของนักเรียน  สืบเนื่องมาจาก
ผลการประเมินด้านผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  โดยส านักงานประเมินและรับรอง
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ปรากฏว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์     
ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป เช่นเดียวกัน  
กับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 47.15 และเมื่อแยกเฉลี่ยเป็นรายสาระ พบว่า สาระการอ่านได้คะแนนเฉลี่ย 
49.47 สาระการเขียนได้คะแนนเฉลี่ย 49.92 สาระการฟังการดูและการพูด ได้คะแนนเฉลี่ย 49.28 
สาระหลักการใช้ภาษา ได้คะแนนเฉลี่ย 42.12 และสาระวรรณคดี และวรรณกรรมได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 48.35 (Office of Secondary Education Service Area 42, 2018) จากผลการประเมิน
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาระการอ่านเป็นอีกหนึ่งสาระที่สถานศึกษาต้องปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าวได้หลาย
รูปแบบ และวิธีการสอนอ่านอย่างหลากหลายที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีสอนอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์  ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านที่
ส่งเสริมการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์ การสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านให้มีประสิทธิ์ภาพเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากมีขั้นการสอนที่ชัดเจน มีวิธีการก ากับการอ่านของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์จากขั้น  
ต่าง ๆ โดยวิธี การสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ นี้ Waltar pauk ได้พัฒนามาจากการสอนแบบ 
เอส คิว ทรี อาร์ ของ Francis P Robinson ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ  
ซึ่งวิธีการสอนอ่านด้วยวิธีเอส คิว โฟร์ อาร์สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้เริ่มต้นตั้งแต่
ขั้นการส ารวจอย่างคร่าว ๆ ว่าองค์ประกอบของหนังสือมีอะไรบ้าง ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้มอง เห็น
ภาพรวมของเรื่องที่จะอ่านเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่อ่าน อีกทั้งยังมีกลวิธีตั้งค าถาม  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกหาค าตอบจากค าถามที่ตั้งไว้ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านเนื่องจากมี
จุดประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นเพียงแค่อ่านให้จบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (Sinthaphanon, 
2002)นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาพบว่าการน าผังกราฟิก (Graphic organizers) เป็นเทคนิคที่ช่วย
สรุปการอ่านได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบข้อมูลต่าง  ๆ  
ให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายได้เข้าใจง่ายและจดจ าได้ง่ายซึ่งมีลักษณะที่เป็นภาพและ
ข้อความที่มีการแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นหัวข้อหลักหัวข้อรองและหัวข้อย่อยของเรื่องที่
เชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจนง่ายต่อการที่สมองจะจดจ ามากกว่าข้อความที่ติดต่ อกันยืดยาว ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นน าไปสู่ความครอบคลุมที่เป็นกลยุทธ์ในการท าให้เกิดความจ าระยะยาว 
(long-term memory) 

แนวคิดทฤษฎีในการอ่านเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คือ 
ทฤษฎีของกลุ่มพฤติกรรมกลุ่มนี้มีทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการ
ตอบสนองเมื่อมีการเสนอสิ่งเร้า เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือเชื่อมโยง (Connectionism  
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theory) ของธอร์นไดค์ ซึ่งมี กฎการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กฎแห่งความพร้อม การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ถ้า
ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2) กฎแห่งการฝึกหัด กล่าวว่าบุคคลได้กระท าหรือฝึกฝน
และทบทวนบ่อย ๆ จะท าได้ดีและเกิดความช านาญ 3) กฎแห่งการใช้ ความมั่นคงของการเรียนรู้จะ
เกิดขึน้ถ้าหากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ 4) กฎแห่งผลที่พึงพอใจ สรุปได้ว่าบุคคลได้กระท า สิ่งใดได้ผลที่
น่าพอใจก็จะท าอย่างนั้นอีก ซึ่งกฎการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือเชื่อมโยง ของธอร์นไดค์ สามารถ
น ามาใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยเฉพาะการฝึกฝนการอ่านเชิงวิเคราะห์ สอดคล้องกับกฎการฝึกหัด
ที่ว่าหากได้ฝึกฝนและทบทวนบ่อย ๆ จะท าได้ดีและเกิดความช านาญ  และเม่ือได้ผลที่น่าพอใจก็ส่งผล
ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้วย และจากรายงานการวิจัยของ (Jittakarn,2012) 
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีการ
สอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้
สอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับการใช้กราฟิก ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียน
โดยใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับการใช้ผังการฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จึงมีความสนใจที่จะน าวิธีการสอนอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์
ร่วมกับผังกราฟิก ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาอย่าง
หลากหลายมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตลอดจน
น าผลการวิจัยครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก
มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้นหรือไม่ 
 2. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
ด้วยวิธี  เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  75 ของคะแนนเต็ม  
เป็นอย่างไร 
 3.  เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้การสอน
ด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก กับเกณฑ์ร้อยละ  75 
ของคะแนนเต็ม  
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้
การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 จ านวน 5 ห้อง รวม 174 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
random  sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการสอนอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้  มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง การอ่าน
วินิจสาร วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ (Survey) คือ การส ารวจเนื้อหา เพื่อหาประเด็นของเรื่อง 
      ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) คือ การตั้งค าถาม เพ่ือให้การอ่านมีทิศทาง  
      ขั้นที่ 3 ขั้นอ่าน (Read) คือ การอ่านอย่างละเอียด 
       ขั้นที่ 4 ขั้นจดบันทึกสิ่งที่ส าคัญ (Record) คือ การจดบันทึกรายละเอียดข้อมูล
ส าคัญของสิ่งที่อ่าน ในรูปแบบการสร้างผังกราฟิก เพ่ือแยกประเด็น และสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
      ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวนความเข้าใจ (Recite) คือ การทบทวนเพ่ือความเข้าใจในเนื้อหา
จากผังกราฟิก  
      ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่าน (Reflect) คือ การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
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   2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยก าหนดให้ครอบคลุม
พฤติกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ทั้ง 6 ด้าน คือ บอกจุดประสงค์ของผู้เขียน  บอกน้ าเสียงหรือ
ความรู้สึกของผู้ เขียน  อธิบายค าศัพท์ ส านวน อุปมา  แยกแยะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น              
สรุปสาระส าคัญของเรื่อง และประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ของเรื่องที่อ่าน มีลักษณะเป็นแบบ      
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.37 – 0.74 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) มีค่าระหว่าง 0.25 – 0.65 และวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82 
   3.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอใจ  
ในการเรียนวิชาภาษาไทย  ด้านการศึกษาหาความรู้การเพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาไทย  และด้านความ
ตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ตอน ๆ ละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ  มีค่าความเที่ยงของแบบวัดเจตคติ             
ต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเท่ากับ 0.86 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยก่อนการทดลองแบบ 
One-group  pretest-posttest design ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1)  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ 
  2)  ด าเนินการทดลองสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์  ร่วมกับผังกราฟิก กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น  ใช้เวลาในการทดลอง
ทั้งสิ้น 5 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3 ชั่วโมง รวม 15  ชั่วโมง 
  3)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้วัดผลความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อน
เรียนแต่ได้มีการจัดล าดับข้อใหม่  และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยเป็นผู้คุมสอบ 
  4)  ตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบวัดเจต
คติ แล้วน าคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพื่อทดสอบสมมติฐาน  และสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test for dependent samples (Srisaat, 1992) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน มาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.2 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
   1.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้การทดสอบแบบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent sample)  
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   1.4 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 1 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็มโดยใช้   t-test for One - Samples (Srisaat, 1992) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่าน        
เชิงวิเคราะห์หลังเรียน 
   2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มโดยใช้ t-test for one – samples 
   2.3 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 2 
  3. ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีต่อวิธีการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
เป็น 5 ระดับ (Taweerat, 1993) 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  คะแนน   หมายถึง  มีเจตคติในระดับมากที่สุด  
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  คะแนน   หมายถึง  มีเจตคติในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  คะแนน   หมายถึง  มีเจตคติในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  คะแนน   หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  คะแนน   หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. t 

ก่อนเรียน 36 5.08 1.52  

57.37* 
หลังเรียน 36 26.36 1.93 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, (t(35,.05)= 1.684) 
  

X
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 จากตารางตอนที่  1 พบว่า  ความสามารถในการอ่านเชิงวิ เคราะห์  วิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกหลัง
เรียน ( X̅ = 26.36) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̅ = 5.08) มีค่า t ค านวณได้ (57.37) มากกว่าค่า t ที่เปิดจาก
ตาราง  t-test (1.684)  แสดงว่ า  ความสามารถในการ อ่านเชิ งวิ เคราะห์  วิ ชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 ตอนที่  2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก        
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกกับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ( 0μ = 22.5  คะแนน) 

 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. 0μ  t 
หลังเรียน 36 26.36 1.93 22.5 12.06* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, (t(35,.05)=  1.684) 
 
 จากตารางตอนที่ 2 พบว่า  ค่า t ที่ได้จากการค านวณ เท่ากับ 12.06 มากกว่าค่า t  จาก
ตาราง t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เท่ากับ 1.684  แสดงว่า ความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธี เอส คิว 
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่คาดหวังร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยใช้การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก  
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้

การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก  
 

ด้านที่ เนื้อหา 𝐗 S.D. แปลผล 
1 ด้านความพอใจในการเรียนภาษาไทย 4.73 0.58 มากที่สุด 
2 ด้านการหาความรู้และการเพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาไทย 4.70 0.63 มากที่สุด 
3 ด้านความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย  4.76 0.59 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.73 0.59 มากที่สุด 
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 จากตารางตอนที่ 3 พบว่า เจตคติหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทยโดยใช้การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก ด้านที่ 1 ด้านความพอใจใน
การเรียนภาษาไทย  ( X̅ = 4.73/ S.D. = 0.58) มีเจตคติในระดับมากที่สุด ด้านที่ 2 ด้านการหา
ความรู้และการเพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาไทย ( X̅ = 4.70/ S.D. = 0.63) มีเจตคติในระดับมากที่สุด 
ด้านที่ 3 ด้านความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย ( X̅ = 4.76/ S.D. = 0.59)       
มีเจตคติในระดับมากที่สุด และเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ( X̅ = 4.73/ S.D. = 0.59) มีเจตคติในระดับ    
มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยข้อ 1 ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีเอส คิว โฟร์ 
อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผัง
กราฟิกนั้น เป็นวิธีการสอนอ่านที่ส่งเสริมการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์ การสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องที่อ่านให้มีประสิทธิ์ภาพเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีขั้นการสอนที่ชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Sinthaphanon, 2003) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ นั้น  
มีประโยชน์คือ ท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านดีขึ้นมากกว่าการอ่านโดยที่ไม่ได้ตั้งค าถามไว้
ล่วงหน้า ซึ่งการตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าจะท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังอ่าน 
ถ้ามีค าถามช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดจากค าถาม และพยายามหาค าตอบเมื่ อครูถาม ดังนั้นการใช้
ค าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท าให้นักเรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ และเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้เป็น
อย่างดี  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Nangngam, 2012). พบว่า การเรียนรู้แบบ เอส คิว  
โฟร์ อาร์ เสริมด้วยแผนผังความคิด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.16 คิดเป็นร้อยละ46.53 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 33.61 คิดเป็นร้อยละ 84.02 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .01 
 ผลการวิจัยข้อ 2 ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีเอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนน
เต็ม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก ท าให้
ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน โดยการตั้งค าถามไว้
ล่วงหน้าให้รู้ว่าหลังการอ่านแล้วต้องรู้อะไร ใช้ค าถามเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนรู้จุดประสงค์ของการ
อ่าน ท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านดีขึ้น และสามารถสรุปใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน
ได้ นอกจากนี้การน าผังกราฟิก (Graphic organizers) เป็นเทคนิคที่ช่วยสรุปการอ่านได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบระเบียบอยู่ใน
รูปแบบที่อธิบายได้เข้าใจง่ายและจดจ าได้ง่ายซึ่งมีลักษณะที่เป็นภาพและข้อความที่มีการแยกแยะ
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นหัวข้อหลักหัวข้อรองและหัวข้อย่อยของเรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่าง
ชัดเจนง่ายต่อการที่สมองจะจดจ ามากกว่าข้อความที่ติดต่อกันยืดยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Lertkhamfoo, 2004) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์     
ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพดีกว่าการอ่านโดยไม่ตั้งค าถามเอาไว้ล่วงหน้าจ าท าให้การอ่านไม่มี
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จุดมุ่งหมายที่แน่นนอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน การใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียน
อ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ ซึ่งจะท าให้เข้าใจดีขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Rangabtuk, 
2002) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของผังกราฟิก เป็นการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้เรียนจ าข้อมูลได้ และเป็นความจ าแบบถาวร จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น จึงท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบ เอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75  
ของคะแนนเต็ม 
 ผลการวิจัยข้อ 3 ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีเอส คิว  
โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก มีเจตคติหลังเรียนต่อวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผัง
กราฟิก เป็นวิธีการสอนอ่านอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาอย่างหลากหลายมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทย ส่งผลให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนหรือการท างาน และเกิด
เจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  (Ekachun, 2001 cited in  
Martin, 1998) ที่กล่าวว่า การน าผังกราฟิก (Graphic organizers) เป็นเทคนิคท่ีช่วยสรุปการอ่านได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
ระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายได้เข้าใจง่ายและจดจ าได้ง่ายช่วยให้มองเห็นถึงความคิดรวบยอดเพ่ือ
การน าเสนออย่างมีความหมาย  และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Sinthaphanon, 2003) ที่กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ นั้น มีประโยชน์คือ ท าให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพในการอ่านดีขึ้นมากกว่าการอ่านโดยที่ไม่ได้ตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งการตั้งค าถามไว้
ล่วงหน้าจะท าให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังอ่าน ถ้ามีค าถามช่วยให้นักเรียน
ได้แนวคิดจากค าถาม และพยายามหาค าตอบเมื่อครูถาม ดังนั้นการใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท า
ให้นักเรียนอ่านอยู่ในขอบเขตท่ีตั้งไว้ และเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Nangngam, 2012) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนการสอน จัดท าสื่อการเรียนการสอน และควรน าแผนการ
สอนไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนจะน า
แผนการสอนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมต้องใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง  จึงจะ
สามารถสรุปความได้ เนื่องจากเป็นการอ่าน ครูต้องคอยแนะน าและอธิบายวิธีการตีความเรื่องหรือ
ข้อความที่อ่านพยายามชี้แนะหรือปูพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบ้างเพราะนักเรียนยังขาด
ประสบการณ์ด้านการอ่าน 
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 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  2.1 ควรเปรียบเทียบการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิก กับการสอนเชิง
วิเคราะห์วิธีอ่ืน ๆ เพื่อจะได้ทราบว่าวิธีการสอนอ่านวิธีใดที่จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ดีที่สุด 
  2.2 ควรศึกษาวิธีการสอนด้วยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
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Klumsa ̄raka ̄nri ̄anru ̄pha ̄sa ̄thaiyo ̄chaiwithi ̄ka ̄nso ̜̄nbæ ̄p SQ4R Ru ̄amkapka ̄n 
chaiphangkra ̄fik [Development of reading comprehension ability Thai 
Learning Content Group uses the SQ4R teaching method together with the 
use of graphic charts]. Master of thesis Program and Teaching Program Thaksin 
University. 

Koohapinantn, C. (1999). Kanʻanlæ kansongsoe ̄mkanʻ anKanʻanlæ kansong 
soe ̄mkan ʻan [Reading and promoting reading]. Bangkok: Burapha Message. 

Lertkhamfoo, R. (2004). Ka ̄nchaiwithi ̄so ̜̄pbæ ̄pʻētkhiofo ̄ʻa ̄naika ̄nso ̜̄nka ̄nʻa ̄nc ̌hap 
čhaikhwa ̄m nakri ̄anchanprathomsưksa ̄pi ̄thi ̄ 5 [The use of the SQ Four R test 
in teaching reading comprehension. For grade 5 students]. Master of 
Education Thesis Primary education Graduate school Chiang Mai University. 

Ministry of Education. (2008). Laksu ̄tkæ ̄nkla ̄ngka ̄nsưksa ̄naphư ̄ntha ̄n Phutthasakra ̄t 
2551 [Core Curriculum for Basic Education, year 2008]. Bangkok: Teachers 
Council of Thailand, Ladprao. 
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บทคัดย่อ 
           บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ    
2) เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตาม เพศ กลุ่มสาขาวิชาเรียน และชั้น
ปี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ านวน 284 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .90 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้
สถิติเชิงสรุปอ้างอิง ได้แก่ t-test ส าหรับสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน และ F-test ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยด้านความรับผิดชอบต่อปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการควบคุมสถานการณ์ ด้านความอดทน และด้านผลกระทบ ตามล าดับ และ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา พบว่า เมื่อจ าแนกตาม
กลุ่มสาขาวิชาที่เรียนและระดับชั้นปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมเพศหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ค าส าคัญ 
          ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  นักศึกษาครู 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research article were to (1)  study the adversity quotient of 
students of the faculty of education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 
Royal Patronage, and 2)  compare the adversity quotient of students of the faculty of 
education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage by gender, 
group of major and year level. Samples were 284 students by stratified random sampling. 
Research instrument was a 4 -point scale with Cronbach’s alpha reliability of 0.90. Data 
were analyzed by descriptive statistics methods including frequency, percentage, means 
and standard deviation and by inferential statistics methods of t-test for independent 
samples and F-test for one – way Analysis of Variance: ANOVA.  

The research findings were as follows: 1)  The students had a quite high level of 
adversity quotient in overall by aspect in Responsibility for the Problem with the highest 
mean scores, followed by aspect in Situation Control, Endurance, and Reach, 
respectively. And 2) the result of comparison the means of the students' adversity 
quotient when classified by group of major and year level, showed no difference. When 
classified by gender, it was found that, overall, females had higher adversity quotient 
than males with statistically significant at the .05 level. 
 
Keywords 
          Adversity Quotient, Student Teachers 
 
ความส าคัญของปัญหา 
         ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาวะปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือการเกิดภาวะโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ (emerging infectious diseases) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้นักศึกษาจะต้องเผชิญกับความ
กดดัน ความแข่งขัน หรือความไม่สบายใจต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียด หรือสภาวะทุกข์ใจ 
และส่งผลต่อชีวิตการเรียนและความส าเร็จในอนาคตได้ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
การเมือง และคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในการ
เรียน ทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่เพ่ือไม่ให้เกิดความล้มเหลวทางการเรียน ซึ่งอาจเป็น  
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้เกิดปัญหาการลาออกกลางคัน การเปลี่ยนที่เรียนใหม่ หรืออยู่ในเกณฑ์คัดชื่อ
ออก โดยเฉพาะการศึกษาในคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาครู เพ่ือให้เกิดสมรรถนะที่
จ าเป็น ทั้งด้านเนื้อหา ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ตลอดจนปลูกฝัง
ความเป็นครูที่มีคุณธรรมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องจากกระบวนการในการผลิตครู
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จ าเป็นต้องมีความเข้มข้น และมีกระบวนการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพในอนาคต 
นักศึกษาจ าเป็นต้องมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคมากมายในระหว่างเรียนตลอดระยะเวลา  
4 ปี ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งต้องมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี ตลอดจนจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู
อย่างแท้จริง จึงท าให้คุณลักษณะหนึ่งที่นักศึกษาครูควรจะมี เป็นสิ่งที่จะท าให้ผลการเรียนหรือการใช้
ชีวิตในระหว่างการศึกษาบรรลุเป้าหมายได้นั้น  
 ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรค (adversity quotient) เป็นความสามารถ 
ในการจัดการกับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิตและการ
ท างาน ดังแนวคิดของ Stoltz  (1997) บุคคลที่ได้ท าการศึกษาและพบว่า ความสามารถ ในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นสิ่งที่ก าหนดความส าเร็จทั้งในหน้าที่การงาน  และการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งสามารถบอกได้ว่า เราจะเอาชนะและมีความอดทนต่ออุปสรรคได้มากน้อยเพียงใด  
ในขณะเดียวกันความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคยังสามารถใช้เป็นตัวท านาย
แนวโน้มความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ ความคิด  สร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ การพัฒนา การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาและ  
ฟันฝ่าอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและความยากล าบาก หรือความฉลาด 
ในการฝ่าวิกฤต ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการประสบความส าเร็จในชีวิต (Kambannarak, 2005) 
โดยองค์ประกอบของความสามารถในในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค มี 4 ด้าน (Stoltz, 
1997) คือ การควบคุม (control) ความรับผิดชอบต่อปัญหา (ownership) ผลกระทบ (reach) และ
ความอดทน (endurance) หากนักศึกษามีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 
อยู่ในระดับสูงแล้ว ก็จะท าให้นักศึกษา พยายามที่จะควบคุม แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาให้
บรรลุและผ่านพ้นไปได้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ในทางตรงข้ามหากนักศึกษามีความสามารถ  
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค อยู่ในระดับต่ า เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็จะท าให้เกิด 
ความท้อแท้ ความเหนื่อยหน่าย เมื่อลองพยายามแก้ไขปัญหาได้ไม่นานก็จะล้มเลิก ส่งผลให้ผลการ
เรียนออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดความอดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Stoltz, 1997) และ
การที่ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจจากภายในที่พร้อมจะเรียนรู ในเรื่องต่าง ๆ จะท าให้การเรียนนั้น 
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะแรงจูงในภายในนั้นจะเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนใหผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์เกิดความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจจะท าต่อไป (Woolfolk, 2004) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนเข้า
ใกล้ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งความส าเร็จในการเรียนนั้นถือได้ว่าเป็นบันไดหนึ่งของการที่จะท าให้
ผู้เรียนสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เพ่ือจะได้น าข้อมูล สารสนเทศทีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม ให้นักศึกษา
มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษา เนื่องจากหากนักศึกษาสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาที่ผ่านเข้า
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มาได้โดยไม่ท้อแท้ ย่อท้อ มีความเพียรพยาม จะท าให้นักศึกษานั้นประสบความส าเร็จได้ทั้งในเรื่อง
การเรียนและเรื่องส่วนตัว ส่วนคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยก็จะได้นักศึกษาที่มีความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดและพัฒนาให้เป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป  
                                                   
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในระดับใด มากน้อยเพียงใด  
 2. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แตกต่างตาม เพศ กลุ่มวิชาเรียน และชั้นปี 
หรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตาม เพศ กลุ่มวิชาเรียน และชั้นปี  

3.  
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,715 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ 
Cohen (1977) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับปานกลาง (ค่า .50) ค่าระดับ
นัยส าคัญ เป็น .05 และค่าอ านาจการทดสอบ (power) เป็น .95 จากผลการค านวณได้ขนาดตัวอย่าง
ทั้งหมด (total sample size) จ านวน 252 คน อีกทั้ง เพ่ือชดเชยแบบสอบถามที่อาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับ
การตอบกลับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน จากนั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (stratified random sampling) โดยใช้ชั้นปี (strata) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชั้นปี และสุ่มแบบไม่เป็น
สัดส่วน  
 ผลจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน พบว่า ได้รับแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ในการตอบ กลับคืนมาจ านวน 284 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 94.67 โดยมี
รายละเอียดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรเพศ กลุ่มสาขาวิชาที่เรียน และชั้นปี 
 

   
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 284 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.76 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสายการ
เรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 54.93  นอกจากนี้ พบว่า ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-5 
กระจายในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยแต่ละระดับชั้นปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 20.00            
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามเป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยขอความร่วมมือจากประธาน
หลักสูตรและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
พบว่า ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์และสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวนทั้งสิ้น 284 ชุด คิดเป็น
อัตราการตอบกลับร้อยละ 94.67    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน 1 
ชุด ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ( rating scale) 4 ระดับ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามแนวคิดของ Stoltz (1997) ได้แก่ 1) ด้านการควบคุมสถานการณ์ (Control)  
2) ด้านความรับผิดชอบต่อปัญหา (Ownership) 3) ด้านผลกระทบ (Reach)  และ 4) ด้านความอดทน 
(Endurance) โดยมีข้อค าถามด้านละ 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 28 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 66 23.24 
หญิง 218 76.76 

กลุ่มสาขาวิชาเรียน   
         วิทยาศาสตร ์ 128 45.07 

สังคมศาสตร ์ 156 54.93 
ชั้นป ี

ช้ันปีท่ี 1 57 20.07 
ช้ันปีท่ี 2 58 20.42 
ช้ันปีท่ี 3 59 20.77 
ช้ันปีท่ี 4 56 19.72 
ช้ันปีท่ี 5 54 19.02 
รวม 284 100.00 
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ระดับพฤติกรรม   ข้อค าถามเชิงบวก  ข้อค าถามเชิงลบ 
        (คะแนน)       (คะแนน) 

               สูง     4    1 
ค่อนข้างสูง    3    2 
ค่อนข้างต่ า    2    3 
    ต่ า     1    4 
โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อค าถาม แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ ( Index of Objective - Item of Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อ
ค าถามที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50  ขึ้นไป (Kanjanawasee, 
2005) ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC ทั้งฉบับมีค่าตั้งแต่ 0.80 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่าแบบสอบถามมี
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 

2. การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง โดยค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอ
นบาค ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .90 ซึ่งถือว่ามีค่าความเที่ยงในระดับสูง และเมื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .82 - .89 โดยผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่า
มากกว่า .70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าความเที่ยง (Nunnally, 1967)     

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่     ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อและภาพรวม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผล
ตามแนวของเบส (Best, 1970) ดังนี้ 

3.50 - 4.00 หมายถึง มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับสูง 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับต่ า 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตาม เพศ และกลุ่ม
สาขาวิชาที่เรียน โดยใช้สถิติทดสอบทีส าหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test for 
independent samples) และจ าแนกตามระดับชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบ F (F-test) ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบ
รายคู่ภายหลังด้วยวิธีของ Scheffe ส าหรับกรณีที่ด้านนั้นมีความแปรปรวนเท่ากัน และวิธีของ 
Dunnet T3 ส าหรับด้านที่มีความแปรปรวนต่างกัน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 
 1.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม (n=284)  

 

ล าดับ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค �̅� S.D. ระดับ 

1 ด้านการควบคุมสถานการณ์ (control)   2.86 0.33 ค่อนข้างสูง 

2 ด้านความรับผิดชอบต่อปัญหา (ownership) 3.05 0.37 ค่อนข้างสูง 

3 ด้านผลกระทบ (reach) 2.67 0.33 ค่อนข้างสูง 

4 ด้านความอดทน (endurance) 2.81 0.42 ค่อนข้างสูง 

               รวม 2.85 0.26 ค่อนข้างสูง 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (�̅�= 2.85, SD = 0.26) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อ
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 3.05, SD = 0.37) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการควบคุมสถานการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( �̅�  =2.86, SD = 0.33) และ 
ด้านความอดทน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 2.81, SD = 0.42) ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จ าแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชาที่เรียน และระดับชั้นปี (เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
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ตารางที่ 3  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตาม เพศ 

 

         สมรรถนะ เพศ n �̅� S.D. 
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t p 
F p 

ด้านการควบคุม
สถานการณ์  

ชาย 66 2.82 0.36 
1.96 .16 -1.02 .31 

หญิง 218 2.87 0.32 

ด้านความรับผิดชอบต่อ
ปัญหา  

ชาย 66 2.96 0.30 
1.86 .17 -2.33* .02 

หญิง 218 3.08 0.38 

ด้านผลกระทบ  
ชาย 66 2.64 0.38 

3.34 .07 -.98 .33 
หญิง 218 2.68 0.32 

ด้านความอดทน  
ชาย 66 2.75 0.46 

2.59 .11 -1.47 .14 
หญิง 218 2.83 0.40 

รวม 
ชาย 66 2.79 0.25 

.29 .59 -2.06* .04 
หญิง 218 2.87 0.26 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบทีส าหรับสองกลุ่มตัวอย่างที่มี อิสระจากกัน ( t-test for 
independent samples) พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุมสถานการณ์ ด้านผลกระทบ และด้านความอดทน ไม่แตกต่างกัน
ตามเพศ ยกเว้นด้านความรับผิดชอบต่อปัญหา พบว่า เพศหญิงสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน 

 

         สมรรถนะ เพศ n �̅� S.D. 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t p 
F p 

ด้านการควบคุม
สถานการณ์ 

วิทย์ 128 2.84 0.37 
9.61 0.00 -1.03 .30 

สังคม 156 2.88 0.29 

ด้านความรับผิดชอบต่อ
ปัญหา 

วิทย์ 128 3.03 0.34 
3.01 0.08 -0.80 .42 

สังคม 156 3.06 0.39 

ด้านผลกระทบ 
วิทย์ 128 2.70 0.34 

0.88 0.35 1.36 .18 
สังคม 156 2.65 0.32 

ด้านความอดทน 
วิทย์ 128 2.80 0.42 

0.17 0.68 -0.66 .51 
สังคม 156 2.83 0.41 

รวม 
วิทย์ 128 2.84 0.25 

1.13 0.29 -0.45 .65 สังคม 156 2.86 0.27 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน โดยใช้สถิติทดสอบทีส าหรับสองกลุ่มตัวอย่างที่มีอิสระจากกัน (t-test 
for independent samples) พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน   
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ าแนกตามระดับชั้นปี 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p ผลการทดสอบรายคู่ 

ด้านการควบคุมสถานการณ์ 

ไม่มีความแตกตา่ง 

ระหว่างกลุม่ .54 4 .13 

1.25 0.29 ภายในกลุ่ม 30.05 279 .11 

รวม 30.59 283  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 3.42, df1 = 4, df2 = 279, p = .01 

ด้านความรับผิดชอบต่อปัญหา 

ไม่มีความแตกตา่ง 
 
 

ระหว่างกลุม่ .46 4 .12 

0.86 0.49 ภายในกลุ่ม 37.61 279 .13 

รวม 38.07 283  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 4.63, df1 = 4, df2 = 279, p= .00 

ด้านผลกระทบ 

ไม่มีความแตกตา่ง 

ระหว่างกลุม่ .73 4 .18 

1.67 0.16 ภายในกลุ่ม 30.61 279 .11 

รวม 31.34 283  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 1.97, df1 = 4, df2 = 279, p= .10 

ด้านความอดทน 

ไม่มีความแตกตา่ง 

ระหว่างกลุม่ .50 4 .13 

1.18 0.32 ภายในกลุ่ม 34.08 279 .12 

รวม 34.58 283  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 0.94, df1 = 4, df2 = 279, p= .44 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p ผลการทดสอบรายคู่ 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (ภาพรวม) 

ไม่มีความแตกตา่ง 

ระหว่างกลุม่ .37 4 .09 

1.40 0.23 ภายในกลุ่ม 18.49 279 .07 

รวม 18.86 283  

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic = 2.06, df1 = 4, df2 = 279, p = .09 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ าแนกตามระดับชั้นปี
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การที่จะประกอบวิชาชีพครูในอนาคต ซึ่งการปฏิบัติตนในระหว่างที่ก าลังศึกษาในคณะครุศาสตร์ 
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งกระบวนการในการ
ผลิตครูค่อนข้างชัดเจนและมีความเป็นอัตลักษณ์ อาทิ การแต่งกายที่เรียบร้อยเป็นระเบียบจนเป็นที่
ชื่นชมของอาจารย์ต่างคณะ หรือบุคคลทั่วไปที่พบเห็น นอกจากนี้ การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมที่
จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 อีกทั้ง คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์จะพยายาม
ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะของความเป็นครูให้กับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ นักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ครุสภาซึ่งเป็ น
หน่วยงานทางวิชาชีพที่คอยก ากับติดตามการผลิตครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่
นักศึกษาจะใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้นั้น จ าเป็นต้องมีความอดทนสูง และ
ด้วยข้อเท็จจริงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงอาจเป็นเหตุผลให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงว่านักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ในการเรียนอย่างไม่ย่อท้อ และมีความอดทน สร้างก าลังใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอเม่ือพบอุปสรรคเพ่ือให้
ตนเองสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนตามที่คาดหวังเอาไว้ สอดคล้องกับแนวคิด Stoltz 
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(1977) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเผชิญต่อ
ปัญหาและอุปสรรคได้จนท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตประจ าวันและการเรียนด้วย ซึ่ง
ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Danpradit and Sontrirat (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
การก ากับตนเอง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค แรงจูงใจภายใน และความส าเร็จใน
การเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยส่วนหนึ่งของผลการวิจัย 
พบว่า นิสิตมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับ Sornrak (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจแบบผสมผสานของนักศึ กษาคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เช่นกัน  
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสูงกว่าเพศชาย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาเพศหญิงค่อนข้างจะมีความละเอียด
รอบคอบเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ค่อนข้างดีกว่านักศึกษาเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kantitammakool 
(2009) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ตามทฤษฎีของ Stoltz และส่วนหนึ่งของผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า 
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากครอบครัวที่มีเศรษฐานะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูจึงอาจไม่แตกต่างกัน ดั งนั้น 
การศึกษาในสาขาที่ต่างกันหรือกลุ่มวิชาเรียนที่ต่างกัน จึงอาจไม่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kantitammakool (2009) ที่พบว่า เมื่อจ าแนก
ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด พบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา 
โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า นักศึกษาในทุกคณะมี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคพอ ๆ กัน  และจากผลการวิจัยที่พบว่า  
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันกันตาม
ระดับชั้นปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในชั้นปีใดก็จะต้องมีความรับผิดชอบทั้ง
ชีวิตส่วนตัว ความเป็นอยู่ และชีวิตด้านการเรียนที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี ในปัจจุบันได้ออกแบบให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทุกระดับชั้นปี 
ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีสุดท้าย ส่วนในรายวิชาเรียนก็พบว่ามีความเข้มข้นและมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไป
ในทุกชั้นปี  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความเข็มแข็งและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ดี ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท้าทายความสามารถและสร้างเสริม
สมรรถนะให้แก่นักศึกษาให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคสูงกว่าเพศชาย ดังนั้นทางคณะและมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมนอก
สถานที่ กิจกรรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฝ่าฟันอุปสรรคให้แก่นักศึกษาเพศชายมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจารย์ควรบูรณาการความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นความสามารถด้านนี้ให้สูงมากยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคสูงกว่านักศึกษาเพศชาย จึงควรศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาเพศหญิงมีความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคสูงกว่านักศึกษาเพศชาย ในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศต่อยอดในการอธิบายข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ 
  2. ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตโดยมุ่งศึกษาข้อมูล
พ้ืนเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาเท่านั้น และจาก
การศึกษาเอกสารพบว่า ตัวแปรนี้อาจมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ ดังนั้น หากมีการศึกษาต่อไป 
ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือควรศึกษาร่วมกับตัวแปรทางจิตวิทยาอ่ืน  ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 This article is an analytical study of Cultural of Burmese Labourers Working in 
the Thai Companies in Myanmar. From the research "Managing Cultural Diversity in the 
Multinational Cooperations: Case Studies of Burmese Labors’ Working Culture in the Thai 
Companies in Myanmar” based on the learning process and other concepts used as a 
study tool for analysis, it was found that other working culture Myanmar and Thai, lack 
learning each other's cultures that will lead to knowing ‘Getting to know themselves and 
yourself’ comprehension, and reach the goal of working together. As a result, most 
companies' performance was unsuccessful. This is important because those companies 
neglect to create and apply cultural knowledge to promote learning and develop a 
working culture in the companies. This caused the personnel to lack knowledge to 
develop quality work, and friendship opportunities, and finally achieve undesirable work 
results. There are some companies that have researched the Burmese culture and use 
their knowledge to promote learning and develop a working culture in the company, 
enabling all personnel to work efficiently and coexist peacefully. Solutions to solve 
problem and to develop working culture is to apply knowledge and culture of Myanmar 
people and Thai people to solve problems and promote learning and working culture 
development in that company. So that all personnel work together to ‘Getting to know 
themselves and yourself’, understand and achieve the goal of working together. 
 
Keywords 

Working Cultural, Burmese Labours,  Learning process  
 
ความส าคัญของปัญหา  

 กระแสโลกาภิวัตน์มิติต่าง ๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในโลกปัจจุบันได้ก่อให้เกิด “การแตกหักขาดตอน” 
(fundamental disjunctures) ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองขึ้นในประเทศต่าง ๆ 
อย่างสลับซับซ้อน เป็นต้นว่า1) มิตกิารไหลเวียนของมนุษย์ในนามนักท่องเที่ยว ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่น 
แรงงานข้ามชาติ 2) มิติการไหลเวียนของเทคโนโลยี ความรู้ การเรียนรู้ข้ามเส้นแบ่งพรมแดนรัฐชาติ  
3) มิติการไหลเวียนของเงินทุนผ่านตลาดการค้า การลงทุน และตลาดสินค้าบริโภคอุปโภค 4) มิติการ
ไหลเวียนของสื่อซึ่งกลายเป็นรากฐานส าคัญในการจินตนาการตัวตนของพลเมือง และ 5) มิติการไหลเวียน
ของอุดมการณ์ เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์เศรษฐกิจ เป็นต้น (Appadurai, 1990 cited in 
Senamkham, 2004) กระแสโลกาภิวัตน์มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน และส่งผล
กระทบด้านต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ อย่างเป็นพลวัต   

ประเทศเมียนมาเป็นประเทศหนึ่งที่กระแสโลกาภิวัตน์มิติต่าง ๆ ไหลผ่านพรมแดนรัฐชาติเข้า
มารอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง ต่างความเร็ว ต่างแกน ต่างจุดเริ่มต้นและปลายทาง ก่อให้เกิดความ
แตกต่าง หลากหลาย ซับซ้อน ที่ท าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ เช่น ความร่วมมือ ความ
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ขัดแย้ง การสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ยังคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ
ปัจจุบัน ขณะเดียวกันมิติประชาธิปไตยได้ท าให้การเงินไหล เวียนในนามการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเมียนมาอย่างเชี่ยวกรากด้วย ท า ให้
ผู้ประกอบการค้า การลงทุน และธุรกิจการท่องเที่ยว ชาวไทยได้เข้าไปประกอบการอยู่หลายกลุ่ม แต่
ด้วยการท างานที่มีความซับซ้อนตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้มิติการไหลเวียนของเทคโนโลยีที่เป็น
ความรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมเกิดการแตกหักขาดตอนขึ้นระหว่างบุคลากรชาวเมียนมากับชาวไทย 
ด้วยบุคลากรในบริษัทมีความหลาก หลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) มีเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์แตกต่างกัน มีทั้งพม่า มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ฯลฯ ท างานร่วมกับคนไทยจาก
ประเทศไทย แต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีชุดความรู้ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน ด้วย
บริษัทไม่มีความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมและไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันใน
กลุ่มบุคลากรที่หลากหลายเหล่านั้นส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ไม่บรรลุผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ ด้วยต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เช่น บุคลากรขัดแย้งทะเลาะวิวาท ขาดงาน ไม่
รับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้น ไม่รักองค์กร ไม่พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ฯลฯ ในการท างาน รวมทั้งมี
ความขัดแย้งแข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น แย่งชิงบุคลากรกันเองในกลุ่มคนไทย สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การ
ไหลเวียนของกระแสโลกาภิวัตน์มิติอ่ืน ๆ เกิดปัญหาอุปสรรคตามมาด้วย เช่น ขาดเงินทุน ความไม่คุ้ม
ทุน ฯลฯ จึงกลายเป็นความท้าทายที่บริษัทข้ามชาติไทยต้องใส่ใจเรียนรู้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ของเมียนมาให้รู้เข้าใจและเข้าถึงแล้วจึงน ามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาวัฒนธรรมการท างานเพ่ือการบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เกิดข้ึน 

 
โจทยวิ์จัย/ปัญหาวิจัย 
 วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศ
เมียนมามีลักษณะเป็นอย่างไร ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น มีแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างไร จึงจะ
สามารถสร้างการเรียนรู้ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือวิเคราะห์วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนใน
ประเทศเมียนมา  

2. เพ่ือวิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทย
ในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา  

3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
วัฒนธรรมการท างานของ ชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมาที่น าไปสู่
การบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์กร 
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นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
บทความนี้มีค าศัพท์ที่จ าเป็นต้องนิยามเพ่ือความเข้าใจตรงกันดังนี้ “ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม”(Cultural Diversity) หมายถึง “ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมหรือ
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เช่น พม่า มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ คะชิ่น ไทย ฯลฯ ที่มาท างานอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน “วัฒนธรรมการท างาน” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึง
ความจ าเป็นและความต้องการในการท างาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญา เช่น ความคิด วิธีคิด ความรู้ ความเชื่อ 
ค่านิยม ความเห็น ความสามารถ ความฉลาดไหวพริบ 2) สิ่งที่ปรากฏลักษณะทางกายภาพในการ
ท างาน เช่น เครื่องเมือเครื่องใช้ การแต่งกาย อาหาร ภาษา อาคารสถานที่ ฯลฯ 3) แบบแผนพฤติกรรม
ในการท างาน เช่น วิธีการท างาน รูปแบบการท างานการสั่งงาน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธีกรรม 
กฎหมาย ศีลธรรม ฯลฯ ในการท างาน “วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมา” หมายถึง วัฒนธรรม
การท างานที่ชาวเมียนมาใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงความจ าเป็นและความต้องการในการท างาน “การ
เรียนรู้” หมายถึง การรับรู้สาระหรือข้อมูลส่วนของเรา ของคนอ่ืน และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการรู้
เขา-รู้เรา-เข้าใจ และเข้าถึง คือสามารถน าความเข้าใจไปใช้ปฏิบัติงานบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และค าว่า “กระบวนการเรียนรู้”(Learning Process) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้าถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยทั่วไปมีอยู่ 4 
ลักษณะ (PhlaiNoi and Sirikwan, 2010) คือ 1) เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) เรียนรู้ในแนวราบ 3) เรียนรู้
แบบเชื่อมโยงหลายสาขาวิชา และ 4) เรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม  
 
แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์รายงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างความรู้มาตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้
เลือกใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่ PhlaiNoi and Sirikwan 
(2010) ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง “การรับรู้สาระหรือข้อมูลส่วนของเรา ส่วนของคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจนเกิดความรู้เขา-รู้เรา-เข้าใจ และเข้าถึง คือ สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ เกิดขึ้นไปใช้
ปฏิบัติงานเข้าถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ร่วมกับแนวคิดการแตกหักขาดตอนและ
แนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยใน
บริษัทไทยในประเทศเมียนมา ครั้งนี้  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์วิธีการด าเนินงานวิจัย “การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการท างานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา” ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) ที่ประมวลข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) 
และจากภาคสนาม (Field Study)ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้แนวค าถามและแบบสอบถาม 
การสนทนากลุ่ม (Focus groups) การจัดเวทีเสวนากลุ่ม การสังเกต (Observation) และการเข้าร่วม
กิจกรรมกับบุคลากรทั้งชาวเมียนมาและชาวไทยที่ท างานอยู่ในบริษัทกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซี.พี)หรือ บริษัท Myanmar CP. Livestock Co.Ltd. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือเอสซีจี (Siam Cement Group : SCG) กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCG Packaging) กลุ่ม
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ธุรกิจปิโตรเคมี (SCG Chemicals) กลุ่มธนาคารจากประเทศไทยในกรุงย่างกุ้ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มการค้าและบริการของคนไทย ได้แก่ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
หรือ ปตท. บริษัท อาหารทะเลและการขนส่ง จ ากัด บริษัท เมียนมา อัลลิแอน เวนเจอร์ บริษัท 
บางกอกคิท เช่น และกลุ่มฟรีแลนท์ไทยที่เป็นนักลงทุนแบบเสี่ยงโชค รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประธาน
หอการค้าเมียนมา กรุงย่างกุ้ง เครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง นักธุรกิจเมียนมาในกรุงย่างกุ้ง 
เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนไทย-พม่าในประเทศไทย ผลการ
วิเคราะห์ท าให้ได้เรียนรู้ เข้าใจว่า กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องให้ความส าคัญกับนักวิจัย 
เพราะนักวิจัยคือเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในสร้างความรู้มาตอบค าถามวิจัยทั้งเชิงกระบวนการและ 
เชิงวัตถุประสงค์ ที่น าไปสู่ความเข้าใจและความเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพ ที่ส าคัญนักวิจัย คือ ผู้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
เครือข่ายที่จะน าไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งระดับกลุ่ม องค์กร และระดับชาติ ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเมียนมาชาติสืบต่อไปได้อย่างมีคุณภาพด้วย  
 
ผลการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศ
เมียนมา 
  วัฒนธรรมการท างานของบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเครือซีเมนต์ไทย บริษัทขนาดกลาง เช่น กลุ่มธนาคาร 
เพ่ือบริการและการลงทุน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และบริษัทขนาดเล็ก เช่น 
บริษัท ไทยคิทเช่น กลุ่มสปาเนมิตา และกลุ่มฟรีแลนท์ท าธุรกิจการค้าการลงทุน บริษัท รับจัดซื้อจัดจ้าง 
รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งรับจัดการงานแสดง เป็นต้น พบว่า การท างานของบริษัทขนาดใหญ่และ 
ขนาดกลางจะยึดโยงอยู่กับบริษัทแม่ที่เป็นเครือข่ายในประเทศไทย ส่วนบริษัทขนาดเล็กขึ้นอยู่กับ
เจ้าของและคณะผู้บริหารระดับสูงที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่ ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อวัฒนธรรมการท างาน
ของชาวเมียนมาและชาวไทย ดังนี้  
 1. ลักษณะการท างาน  
  ลักษณะการท างานที่ปรากฏเป็นผลการศึกษาประกอบด้วย สถานภาพการท างาน  
ภูมิปัญญาการท างาน และแบบแผนพฤติกรรมการท างานของชาวเมียนมาในบริษัทข้ามชาติไทยที่ไป
ลงทุนในประเทศเมียนมา ดังนี้  
  1.1 สถานภาพการท างาน จ าแนกได้ 6 สถานภาพ  

1.1.1 เป็นกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทหรือเป็นที่ปรึกษากลุ่มหรือบุคคลจาก
ประเทศไทยที่เข้าไปประกอบการค้าและการลงทุน ชาวเมียนมากลุ่มนี้ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้น า
ทางสังคม เป็นบุคคลที่มีทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีบารมีทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศเมียนมา ซึ่งคนกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญต่อการประกอบ การค้าและการลงทุนของบรรษัทและ
กลุ่มคนจากประเทศไทย (รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ) สามารถผลักดันให้โครงการลงทุนต่าง ๆ ผ่าน
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กระบวนการพิจารณาได้ง่าย ด้วยคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในท่านเหล่านั้นว่า ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนจะสร้างความ
เจริญก้าวหน้าแก่ประเทศเมียนมา 

1.1.2 เป็นหุ้นส่วนในฐานะผู้ขอจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายการค้าและการลงทุน 
ชาวเมียนมากลุ่มหนึ่งได้รับเกียรติให้เป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนกับนักลงทุนชาวไทย โดยได้มอบหมาย
ความไว้วางใจให้เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนามของชาวเมียนมา ที่เป็นไปตามกฎหมาย
การค้าและการลงทุนของพม่า ซึ่งจะได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก แต่ถ้าจดทะเบียนการ
ลงทุนในนามชาวต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีเงินได้ ค่าน าเข้า และ
เงื่อนไขการส่งออกสินค้า เป็นต้น   

1.1.3 เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมทุนทางการค้า
การลงทุน จึงได้เป็นกรรมการบริหารบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่พม่าในลักษณะการตั้งบริษัทร่วมกับนักลงทุน
ต่างชาติ (joint venture) ในสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีอย่างนี้เกิดขึ้นไม่มาก เนื่องด้วยแต่เดิมกฎหมาย
ไม่เปิดโอกาสให้ด าเนินการ แต่หลังจากปี 2555 ประธานาธิบดีเต็งเส่ง ได้ลงนามในกฎหมายการลงทุน
จากต่างประเทศ (Foreign Investment Law –FIL) ฉบับ ใหม่ ซึ่งมีสาระส าคัญที่ให้สิทธิประโยชน์แก่
นักลงทุนต่างชาตมิีสิทธิในการลงทุนมากขึ้น 

1.1.4 เป็นผู้บริหารระดับกลางหรือพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มการค้าการลงทุน ชาว
เมียนมากลุ่มนี้ได้เข้ามาท างานในบริษัทโดยเริ่มไต่เต้าจากระดับเจ้าหน้าที่แล้วเลื่อนระดับขึ้นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จนเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย เลขานุการ รวมถึงพนักงาน
แผนกต่าง ๆ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่รัฐบาลพม่า
ประกาศไว้หลายเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ตามระดับการศึกษาที่จบมา 

1.1.5 เป็นผู้บริหารระดับต้นของบริษัท ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่ท างานในฐานะผู้ใช้
แรงงานฝ่ายต่าง ๆ ในลักษณะการเป็นลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวตามสัญญาจ้าง หรือลูกจ้าง
ท างานแบบเหมาจ่ายตามลักษณะงาน เป็นต้น ชาวเมียนมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่บริษัทต้องจ้าง
ตามกฎหมายการค้าและการลงทุนของเมียนมา 

1.1.6 เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกหรือสาขาบริษัทหรือเครือข่ายของบริษัทหรือกลุ่มนัก
ลงทุนชาวไทย ชาวเมียนมาในข้อนี้เป็นคนในพ้ืนที่ชุมชนที่รวมตัวขึ้นเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลแล้วตกลง
ยินยอมหรือยอมรับแผนการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามท่ีบริษัทน ามาเสนอ 
โดยให้บุคคลหรือกลุ่มในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายของบริษัท แล้วตกลงยินดีรับสิ่ง
ที่บริษัทน ามาส่งเสริมไปด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม (ในนามของกลุ่มและหรือบุคคลก็ได้) เมื่อรับ
แล้วบริษัทจะได้เข้าไปส่งเสริมดูแลตามแผนการด าเนินงานที่ตกลงกันไว้ เช่น ส่งเสริมด้านความรู้  
ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ฯลฯ โดยบริษัทอาจจะประกันราคาในระดับหนึ่งให้ด้วย ซึ่งชาวเมียนมา
กลุ่มนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ   

นอกจากนี้ ชาวเมียนมายังเข้ามาร่วมท างานกับกลุ่มการค้าและการลงทุนขนาดเล็ก 
หรือร่วมท างานกับกลุ่มฟรีแลนท์ หรือร่วมท างานกับคนไทยที่เข้ามาท างานคนเดียว โดยใช้สถานภาพการ
เป็นเพื่อนที่เคยท างานร่วมกันหรือเคยรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อน โดยเข้ามาท าหน้าที่ลักษณะที่
คอยเสริมพลังซึ่งกันและกัน เช่น คนไทยมีเงินทุนหรือมีเครดิตสามารถจัดการลงทุนท าการค้า การขนส่ง
วัสดุ การให้เครดิตสินค้าได้ ขณะที่ชาวเมียนมามีความสามารถในการติดต่อประสานงานและการเข้าถึง
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ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สองฝ่ายร่วมท างานและร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลง เป็นการ
ท างานอีกลักษณะหนึ่งของชาวเมียนมาในกลุ่มคนไทยที่มาลงทุน   

จากสถานภาพการท างานของแรงงานชาวเมียนมาในบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศเมียนมาที่ดูเหมือนเป็นความเรียบง่าย สามารถจัดการได้ตามความต้องการ แต่ในความเป็นจริง
กลับพบว่านักลงทุนไทยกล่าวตรง กันข้ามว่า ไม่ง่ายนัก การจะได้ชาวเมียนมาที่ไว้วางใจได้มาร่วมงานใน
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ยากที่สุด กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ยากรองลงมา ส่วนกลุ่มผู้บริหารระดับล่าง คือ 
แรงงานลูกจ้าง ฯลฯ มีความยากลดหลั่นลงมา ด้วยชาวเมียนมาในระดับนี้ยังมีแบบแผนพฤติกรรมและ
ค่านิยมทางวัฒนธรรมในการท างานแบบพ้ืนบ้าน ต้องฝึกฝน  พัฒนาเพ่ิมเติมจึงจะเริ่มงานอย่างมี
คุณภาพได้ 

1.2 ภูมิปัญญาการท างาน  
ภูมิปัญญาการท างานของชาวเมียนมาในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา 

ประกอบด้วยความคิดหรือวิธีคิด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ความเห็นหรือทัศนคติ ความสามารถและ
ความฉลาดไหวพริบในการท างาน รายงานการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าชาวเมียนมาทุกกลุ่มสถานภาพ  
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีค่านิยมท าการงานด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านบนฐานของศาสนาและแบบแผนพฤติกรรม 
ที่เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของสังคมมากกว่าค่านนิยมการท างานตามภูมิปัญญา
สมัยใหม ่  

ตัวอย่าง ภูมิปัญญาทางความคิดหรือวิธีคิด ชาวพม่ากลุ่มที่เป็นปรึกษาบริษัทส่วน
ใหญ่มีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยม ชาตินิยม มีเลือดรักความเป็นเมียนมาเหนือสิ่งอ่ืนใด จะคิดท าอะไรก็
ถือเอาคุณธรรมจริยธรรมบนรากฐานศาสนาเป็นที่ตั้ง ดังค าบอกเล่าของนักลงทุนไทยที่ว่า  

“...คนพม่ามีความคิดแบบอ่อนน้อมถ่อมตน คิดเป็นเฟรนลี่กับทุก
คน คณะรัฐบาลเขา กินเจเกือบหมด ไหว้พระก่อนไปท างานทุกเช้า 
ใครท าได้ บ้านเราไม่มีหรอก”  
(บทสัมภาษณ์นักลงทุนไทยเจ้าของโรงแรมในกรุงย่างกุ้ง) 
ชาวเมียนมาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดค าไหนเป็นค านั้น ตกลงอย่างไรเป็นอย่างนั้น ไม่

เห็นแก่ลาภยศหรือผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มผู้ร่วมหุ้น ร่วมทุนจดทะเบียนบริษัทไทยในนามประเทศ
เมียนมา มีความคิดท านองเดียวกัน ที่ส่วนใหญ่คิดหวังรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ รักษา
ชื่อเสียงค าพูดตามข้อตกลงต่าง ๆ ส่วนกลุ่มผู้บริหารระดับสูงความคิดยังคงอยู่ในกรอบเดียวกับกลุ่มที่
ปรึกษา ด้วยคนกลุ่มนี้มักเป็นผู้มีความพอเพียงในวิถีชีวิตเศรษฐกิจ สังคมแล้ว จึงไม่พบความคิดซับซ้อน
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใส่ตนเองหรือพรรคพวกให้มากกว่าประโยชน์ของสังคมและประเทศ ต่างจากกลุ่ม
ผู้บริหารระดับกลางที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังแสวงหาความมั่นคงมั่งค่ังแก่ชีวิต ความคิดของพวกเขา
จึงให้ความส าคัญกับผลประตอบแทนที่มีมูลค่าเงินทอง ใครให้ผลตอบแทนมากกว่า มั่นคงกว่าก็จะ
สนองตอบทันที ส่วนกลุ่มผู้บริหารระดับต้นหรือกลุ่มแรงงาน ความคิดยังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการ 
เมืองการปกครองที่เคยเป็นมาและส่งผลต่อความม่ันคงในชีวิตตนเองและครอบครัว จึงไม่กล้าคิดใหม่ 
ท าใหม่ ไม่กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์การท างานได้มากนัก กลัวผิดค าสั่ง กลัวส่งผลต่อความมั่นคงในการ
ท างาน หัวหน้าหรือนายจ้างสั่งให้ท าอย่างไรจึงท าตามเท่าที่สั่ง ขาดการคิด ปรับปรุง สร้างสรรค์ 
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เสริมสร้าง และพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ในงาน หนทางแก้ปัญหา หัวหน้างานต้องคอยสั่งการ
ละเอียดทุกขั้นตอน ไม่เช่นนั้นความไม่สมบูรณ์ของงานจะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพลังโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาได้ท าให้เกิดภาวะการแตกหักขาดตอน
จากรากฐานเดิมเหล่านั้นชัดเจนขึ้นบ้าง เช่น ชาวเมียนมาหนุ่มสาวนิยมเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
บรรษัทต่างชาติได้เข้ามาประกอบการค้าการลงทุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น ชาวเมียนมาในเมืองใหญ่ เช่น  
ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ท าธุรกิจการค้าการลงทุนร่วมกับชาวต่างประเทศมากข้ึน รัฐบาลพม่าออกกฎหมาย
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนตามแบบแผนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่มากขึ้นด้วย จึงสะท้อนภาพ
การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างชัดเจน    

1.3 แบบแผนพฤติกรรมการท างาน   
แบบแผนพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่เป็นแบบแผน

พฤติกรรมพ้ืนบ้านของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สืบต่อจากบรรพชนที่แตกต่างกัน ดังจะเห็น
ได้ว่า แม้จะเป็นชาวพุทธเหมือนกัน แต่การแสดงออกท่ีเป็นขนบ ธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธีกรรม 
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้เข้ามาส่งเสริมทุกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ค าว่า “เมียนมา” ขึ้นแทนค าว่า “พม่า” โดยให้นิยามความหมายค านี้ว่า 
หมายรวมถึงทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น ค าว่า “เมียนมา” จึงเป็นพลังร้อยรัดบุคลากรทุกกลุ่มชาติพันธุ์ให้
สามารถท างานร่วมกันได้ในบริษัทไทยที่ไปลงทุน สามารถอยู่ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นสุขมากกว่าเดิม โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่พร้อมจะแตกหักจากกรอบจารีต
ประเพณีเดิมแล้วหันมารวมพลังสร้างสรรค์และพัฒนาชาติ “เมียนมา” ร่วมกัน เช่น กรณี “ปิ่นโตช่วย
ชาติ” ที่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทุกกลุ่มชาติพันธุ์ช่วยกันประหยัดเพ่ือชาติโดยการคดข้าวใส่ปิ่นโตไปกิน
ในสถานที่ท างาน จนสามารถช่วยให้สังคมเมียนมาก้าวพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คนหนุ่มสาวเริ่มสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอ่ืน ๆ 
มากขึ้น หลังจากที่ยกเลิกมานาน แบบแผนพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวเมียนมาที่เป็นคนหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ในปัจจุบันจึงก าลังเปลี่ยนแปลง พัฒนาสู่ความทันสมัยตามกระโลกาภิวัตน์มากขึน้   
 2. เงื่อนไข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัท
ไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา 

ผลการวิเคราะห์พบเงื่อนไขและปัจจัยส าคัญในวัฒนธรรมการท างาน ดังนี้  
 2.1 เงื่อนไข   
  2.1.1 เงื่อนไขด้านกฎหมาย รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่

ก าหนดลักษณะการท างานของชาวเมียนมาและชาวต่างชาติในบรรษัทข้ามชาติไว้อย่างละเอียด และ
ก าหนดให้ใช้ร่วมกับกฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้าส่วนใดยังคลุมเครือให้อ านาจคณะกรรมการ
ตีความได้ กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญในการท างานของชาวเมียนมาในบริษัทข้ามชาติไทยที่เข้ามาลงทุน 
ตัวอย่าง ค าสั่งหมายเลข 11/2013 (Foreign Investment Rules) ก าหนดเงื่อนไข ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง การขยายเวลา การให้เช่าช่วง/ จ านองที่ดิน/ อาคารที่ได้ รับอนุมัติการลงทุน การขายหุ้นแก่
ชาวต่างชาติหรือชาวเมียนมา การท าประกันภัย การจ้างพนักงาน การขอรับการยกเว้นอาทิ ภาษี การน า
เงินทุนเข้า-ออกประเทศ การโอนเงินตราต่างประเทศ บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และการ
แก้ไขข้อพิพาทไว้อย่างละเอียด กฎหมายเหล่านี้กลายเป็นเงื่อนไขการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทย
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ในบริษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุน ซึ่งโดยทั่วไปกฏหมายนี้จูงใจ ชาวเมียนมาให้ความรู้สึกมั่นคงในการเข้า
มาร่วมหุ้นหรือร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติตามกฎหมายการลงทุนมากข้ึน รู้สึกม่ันใจในการเข้าท างาน
หรือเข้าร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุน ก่อให้เกิดค่านิยมการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติ
มากข้ึน เป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามที่รัฐต้องการ คนในประเทศไว้วางใจน า
ทุนที่สะสมไว้นอกระบบออกมาร่วมลงทุนกับต่างชาติ พร้อมกันนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดเงื่อนไข
ให้นักลงทุนต่างชาติได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชาวเมียนมาตามแผนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ท าให้มองเห็นเป้าหมายชัดเจนว่าวันหนึ่งชาวเมียนมาจะสามารถเรียนรู้ที่จะด าเนินการได้
ด้วยตนเอง ซึ่งกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ิงเกิดขึ้น ดังค าบอกเล่าที่ว่า  

“สมัยผมมาพม่าใหม่ ๆ ไม่มีใครมาลงทุน กฎหมายก็มีไม่มาก นัก
ลงทุนสามารถเข้าถึงและเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบได้
โดยตรง เช่น รัฐมนตรี  กฎ  หมายที่มีอยู่สมัยนั้นสามารถให้
ผู้รับผิดชอบตีความ ตัดสินใจด าเนินการได้ สมัยนั้นชาวต่างชาติที่
เข้ามาลงทุนสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ เช่น ที่สร้างอาคารแห่งนี้แต่
ก่อนเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงย่างกุ้งเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา”  
(บทสัมภาษณ์นักลงทุนในกรุงย่างกุ้ง)  
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีกฎหมายและข้อบังคับอ่ืนอีกมากที่เป็นเงื่อนไขก าหนด

ลักษณะการท างาน เช่น ชาวต่างชาติที่จะเข้าไปท างานจะต้องมีวีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นต้น   
2.1.2 เงื่อนไขด้านการค้าและการลงทุน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทาน

การตลาดที่ชาวเมียนมามีต่อสินค้าหรือผลผลิตจากบริษัทไทยสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันจากประเทศ
อ่ืนๆ แม้จะมีราคาแพงกว่าแต่คนเมียนมายังนิยม จึงท าการตลาดได้ดี  

“คนเมียนมาชอบสินค้าไทยมากที่สุดและเกลียดคนไทยน้อยที่สุด”  
(บทสัมภาษณ์พนักงานบริษัทไทยแห่งหนึ่ง)  
ประกอบกับระเบียบข้อบังคับและภาพรวมทางการค้าและการตลาดที่เกิดขึ้นอันเป็น

สถานการณ์จริงยังไม่เข้มงวดกวดขันให้ปฏิบัติตามกฏหมายมากนัก เป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการค้า
การลงทุนยังมีขวัญก าลังใจ  

 
ขณะเดียวกันประธานหอการค้าเมียนมาก็หวังอย่างยิ่งว่า  
“เมื่อการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น แรงงานชาวเมียนมาที่ท างาน
อยู่ในต่าง ประเทศ ส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับ แม้ไม่ทั้งหมด แม้อัตรา
ค่าจ้างงานในประเทศเมื่อเปรียบกันแล้วยังต่ ากว่าต่างประเทศอยู่มาก 
แต่ก็เป็นทางเลือกให้ผู้ที่มีเหตุผลความจ าเป็นได้เดินทางกลับบ้าน 
เริ่มต้นอย่างนี้ เราพอใจ และจะพัฒนาต่อไป” (บทสัมภาษณ์
ประธานหอการค้ากรุงย่างกุ้ง)  
 
สอดคล้องกับค าบอกเล่าของแรงงานชาวเมียนมาที่กลับไปท างานในประเทศเมียน

มาว่า  
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“ผมมีความจ าเป็นที่ต้องอยู่บ้าน ดูแลครอบครัว จึงกลับมาท างาน
ที่นี่ ที่ย่างกุ้งก็ไม่ใช่บ้านผม บ้านผมอยู่เมาะล าไย แต่ไปมาสะดวก ถ้า
มีโอกาสผมจะกลับไปท างานที่ประเทศไทย ที่เมียนมาค่าแรงถูก ผม
ต้องท าล่วงเวลาทุกวันจึงจะพอมีเงินเหลือให้ครอบครัว”  
(บทสัมภาษณ์คนงานก่อสร้างโรงแรมและศูนย์การค้าแชงกรีล่า 
กรุงย่างกุ้ง) 

  2.1.3 เงื่อนไขเชิงนโยบาย รัฐบาลเมียนมาทุกยุคสมัยมีนโยบายส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการท างานของแรงงานชาวเมียนมาในบรรษัทข้ามชาติที่ไปลงทุน เป็นต้นว่า นโยบายการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างงานให้คนเมียนมามีงานท า ถึงปัจจุบัน
รัฐบาลมียนมาก็ยังสืบสานอยู่ ด้วยมุ่งหวังจะได้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่
พลเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะด าเนินการได้  

 2.2 ปัจจัย   
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการท างานของแรงงานชาวเมียนมาในบริษัทข้ามชาติ

ไทยที่ไปลงทุน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลและพลเมืองชาวเมียนมาคาดหวังว่า ถ้าการค้าและ
ลงทุนของบรรษัทข้ามชาติเกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ก้าวไปสู่ความ
ทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นได้ ส่วนปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การท าให้การเมือง
การปกครองที่มีความสลับซับซ้อนให้สามารถจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น รัฐบาลจึงได้สร้างความเชื่อมั่น
ให้บรรษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนเกิดความไว้วางใจทางการเมืองว่าจะส่งเสริมการลงทุน และไม่ส่งผล
กระทบต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น ส่วนปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่รัฐบาล
เมียนมาและบรรษัทข้ามชาติไทยละเลยที่จะศึกษาเรียนรู้เพ่ือการรู้ เขา-รู้เรา อยู่ร่วมกันได้ สุดท้าย 
ปัจจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ดึงดูดบรรษัทข้ามชาติให้เข้า
มาลงทุนในประเทศนี้ เพราะทุกส่วนยังมีความอุดมสมบูรณ์   

ส่วน “สหภาพแรงงาน” วัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจุบันยังไม่
เข้มแข็งพอที่จะเคลื่อนไหวในระดับที่สามารถต่อรองกับรัฐและบรรษัทข้ามชาติได้ ด้วยปัจจัยอ่ืน เช่น 
กฎหมาย การสื่อสาร การศึกษา การติดต่อคมนาคมยังไม่สะดวก ท าให้การระดมพลังแสดงความ
คิดเห็นยังท าได้ไม่ เต็มที่  ประกอบกับปัจจุบันแม้ว่าประเทศเมียนมาจะปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย แต่พลเมืองยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยหรือตรง ไปตรงมา ด้วยคงจะเคย
ชินกับสิ่งที่สืบเนื่องมาแต่อดีต   

2.3 ปัญหา อุปสรรค 
ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่เนื่องมาจากบุคลากรในบริษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุน

ในประเทศเมียนมา ทั้งชาวเมียนมาและชาวไทยต่างไม่สนใจเรียนรู้ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของกัน
และกัน จึงเป็นบ่อเกิดปัญหาอุปสรรค เป็นต้นว่า      

2.3.1 ปัญหาการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชาวเมียนมา ตามนโยบายรัฐที่มุ่ง
พัฒนาคนให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถท าหน้าที่
แทนชาวต่างชาติในต าแหน่งได้ ตามเงื่อนไขกฎหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งบรรษัทข้ามชาติทุกบริษัทยอมรับว่า
ท าได้ยากเพราะคุณภาพของแรงงานยังสนองตอบต่อความต้องการได้ยาก    
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2.3.2 ปัญหาความซับซ้อนและคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน 
และอสังหาริม ทรัพย์ ด้วยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนชาวต่างชาติหรือบรรษัทข้ามชาติ
หลายฉบับ ท าให้กระบวน การตัดสินใจยาก เกิดความล่าช้า เพ่ิมค่าใช้จ่าย เกิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี
แสวงหาผลประโยชน์ และเกิดความไม่แน่นอน เพราะต้องอาศัยการตีความตามมติคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเช่าที่ดินหรืออาคารสถานที่ นอกจากค่าเช่าแพงแล้วยังต้องจ่ายค่ามัดจ าล่วงหน้าหนึ่ง
ปี ไม่มีกฎ ระเบียบใด ๆ รองรับ เจ้าของจะยกเลิกการเช่าเมื่อใดก็ได้ ดังค าบอกเล่าที่ว่า  

“ที่นี่เราเลือกอะไรได้ไม่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่อาศัยและ
ที่ดิน ค่าที่พักแพงมาก ถ้าจะเช่ารายวันก็ไม่คุ้ม เช่าบ้านหลังหนึ่ง 
6,000 เหรียญ หรืออพาร์ตเม้นท์ 4,000 เหรียญจะคุ้มกว่า และต้อง
จ่ายเป็นเงินสด จ่ายล่วงหน้า 1 ปี เราต้องหาเงินก้อนมาจ่ายล่วงหน้า
ส าหรับที่พักอาศัยที่คิดว่าราคาถูก ในทางกลับกันการเช่าโรงแรมพัก
ห้องละ 100-200 เหรียญ เป็นห้องธรรมดา ราคาค่าที่พักค่อน ข้าง
สูงมาก ๆ บางครั้งอาจจะไม่มีที่พักด้วยซ้ า” (บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
บริษัทข้ามชาตไิทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา)   
ความซับซ้อนและความคลุมเครืออีกประการ คือ แต่ละรัฐจะตีความระเบียบข้อ

ปฏิบัติตามกฎหมายและถือปฏิบัติแตกต่างกัน เป็นต้นว่า การจ่ายภาษีค่าขนส่ง ค่าผ่านทาง ค่าใช้
เส้นทาง รถทุกคันต้องจ่ายค่าผ่านทางแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ยังต้องจ่ายค่าผ่านทางแก่เจ้าหน้าที่ชุมชน
ในอัตราที่ชุมชนก าหนดด้วย ปฏิบัติการหรือบริการใด ๆ จึงมักจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อ
เรื่องนั้น ๆ หรือกลุ่มนั้นมากกว่าการยึดกฎหมายที่ประกาศไว้ ดังค าบอกเล่าที่ว่า  

“กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมียนมามักจะรวมกลุ่มท างานอยู่ ในบริษัท
เดียวกันหรือสถานประกอบการเดียวกัน หากใครคนใดคนหนึ่งรู้สึก
ไม่พอใจต่อบริษัท จนถึงขั้นที่ลาออกจากงาน คนอ่ืน ๆ ในกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกันจะลาออกตามกันไป เมื่อถามว่าท าไมต้องลาออกด้วย 
เมื่อยังไม่ผิดอะไร เขาบอกว่าการงานเพ่ิงได้มา ออกไปก็หาใหม่ได้ แต่
ความเป็นพ่ีเป็นน้องติดตัวมาแต่เกิดหาใหม่ไม่ได้ พ่ีน้องสุขทุกข์ต้อง
ร่วมกัน” (บทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจในกรุงย่างกุ้ง) 
2.3.3 ปัญหาการไม่รู้เขา-รู้เราในวัฒนธรรมการท างานในบริบทที่เกี่ยวข้องระหว่างชาว

เมียนมากับชาวไทยที่ท างานร่วมกัน เป็นปัญหาและความต้องการที่ชาวเมียนมาซึ่งท างานอยู่ในบริษัท
ข้ามชาติไทยได้สะท้อนให้เห็นผ่านแบบสอบถามและเวทีเสวนาว่า พวกเขาต้องการเรียนรู้ อยากมีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้าง กลไก และระบบการบริหารจัดการของบรรษัท อยากเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย อยากเป็นเพ่ือนกับคนไทย อยากชวนคนไทยไปเยี่ยมชุมชนพวกเขา ฯลฯ ซึ่งความ
ต้องการเหล่านี้ชาวไทยในบางบริษัทได้ตอบสนองและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างจนได้รับการชื่นชมจาก
ชาวเมียนมาแล้วแต่ยังมีอีกมากมายที่ละเลยจนกลายเป็นปัญหาความไม่เข้าใจต่อกันขึ้น 

โดยสรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ส่วนใหญ่มาจากรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ของแรงงานชาวเมียนมาและชาวไทย เนื่องจากบริษัทเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายใช้ความรู้เชิงเทคนิค
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ปฏิบัติงานตามต าแหน่งบทบาทหน้าที่เป็นหลัก ขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและ
วัฒนธรรมพื้นฐานของบุคลากร 

3. แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมการ
ท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา 
  ผลการวิเคราะห์พบแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาวัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและ
ชาวไทย ดังนี้  

3.1 แนวทางแก้ปัญหาการท างาน 
ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาการท างานตามแนวคิดกระบวนการเรียนรู้สามารถก าหนด

แนวทางแก้ ปัญหาได้ ดังนี้ 
3.1.1 ปัญหาที่เนื่องมาจากกฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติทางราชการ เช่น 

เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานของแรงงานชาวเมียนมา เงื่อนไขการค้าและการลงทุนของ
บรรษัทข้ามชาติไทยในเมียนมา เงื่อนไขเชิงนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน สามารถ
สร้างแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนไทยควรศึกษาเรียนรู้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ของรัฐบาลเมียนมา (และประเทศอ่ืน ๆ) ที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่
ประกาศใช้และที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกที่รับผิดชอบให้ทันสมัยอยู่เสมอ แล้วเผยแพร่ให้ผู้สนใจ
ประกอบการค้าการลงทุนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง    

2) ควรมีบุคลากรภาครัฐของไทยที่มีความรู้ ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
เมียนมาอย่างลึกซ้ึง แม่นย า ท าหน้าที่เป็นกลไกให้ค าแนะน าและตอบค าถามเกี่ยวกับกฎหมายการค้า
และการลงทุนในประเทศเมียนมาได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สนใจ และสามารถประสานงานเบื้องต้นให้ผู้สนใจ
พบปะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาได้     

3) ควรฝึกฝนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการค้าและการลงทุน
ในประเทศเมียนมา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่องทางความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน 
และสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ที่รัฐเมียนมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 
หรือประกาศใช้ใหม่ รวมทั้งมีความกล้าหาญในการน าข้อมูลข่าวสารสู่สังคมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจได้รู้ 
เข้าใจได้ถูกต้องด้วย  

3.1.2 ปัญหาที่เนื่องมาจากลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวด ล้อมในประเทศเมียนมา พบว่า ควรใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึง
องค์รวมของชุมชนท้องถิ่นผ่านวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ตามหลักการที่น าเสนอไว้ข้างต้นมาแก้ปัญหา
ดังกล่าว เป็นต้นว่า  

 1) ส่งเสริมการเรียนรู้-เข้าใจภาษาวัฒนธรรมการท างานและชีวิตวัฒนธรรม
รูปแบบต่างๆ ของชาวเมียนมาขึ้นในองค์กร เพ่ือสร้างทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมแก่บุคคลากรทุก
ฝ่ายในบริษัท เช่น ใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมบุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผลการด าเนินงานในกลุ่มงานนั้น ๆ ใช้การเรียนรู้แบบแนวราบส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างบุคลากร เพ่ือพัฒนาสู่ความรักความผูกพัน เป็นต้น   
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 2) ส่งเสริมการน ากระบวนการเรียนรู้มาจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในหลายโอกาสของสังคม เช่น วันปีใหม่ วันชาติ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือจะได้รู้เขา-รู้เรา-เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันเป็น
เพ่ือนที่ดีต่อกัน ท างานร่วมกันได้ 

3.1.3 ปัญหาส่วนที่เนื่องมาจากวัฒนธรรมพ้ืนฐานของบุคลากรทุกระดับที่ท างานอยู่
ในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา เช่น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชาว
เมียนมา ความซับซ้อน และคลุมเครือของกฎหมาย การไม่รู้เขา-รู้เราในการท างาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเข้าถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามล าดับขั้น 6 ขั้นตอน มาแก้ไขและ
พัฒนาได ้ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแก่บุคลากรทุกกลุ่มในบริษัท เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้รับรู้สาระข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเกิด “ความรู้ที่ชัดแจ้ง” ขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงเหตุปัจจัย ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้เรื่องนั้น ๆ กับความรู้เรื่องอ่ืน ๆ จนสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นที่ 2 ฝึกฝนการใช้ความรู้ที่ชัดแจ้งให้เกิดทักษะที่เจริญก้าวหน้าจากขั้น
พ้ืนฐานสู่ขั้นสามัญ ขั้นเชี่ยวชาญ และขั้นเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น ฝึกฝนการใช้ภาษาสื่อสารจนสามารถพูด 
อ่าน เขียนได้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

ขั้นที่ 3 ใช้ทักษะที่พัฒนาแล้วมาสร้างค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติให้ปรากฏ
ชัดเจนว่า การปฏิบัติงานหรือท างานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญนั้นคือการเข้าถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 
ความเข้มแข็ง มั่นคง และคุณค่าความดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 4 ใช้ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติในทักษะที่พัฒนาเข้มแข็งมั่นคงแล้ว
นั้นมาสร้าง สรรค์นวัตกรรมใหม่ขึ้นในฝ่ายหรือกลุ่ม เพ่ือพัฒนาและขยายประสิทธิภาพการท างานให้
สนองตอบต่อความต้องการของสังคมเพ่ิมขึ้น เช่น สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสังคม 
“เมียนมา” โดยตรง 

ขั้นที่ 5 น านวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของสังคมได้ตามมาตรฐานและค่านิยมทางสังคม    

ขั้นที่ 6 เผยแพร่นวัตกรรมใหม่สู่สังคม โดยการน าสิ่งนั้น ๆ มาใช้ประโยชน์ด้วย
ตนเองหรือใช้ในองค์กรตนเอง เป็นตัวอย่างแก่สังคม แล้วจึงเผยแพร่สู่สังคมทั่วไป พร้อมทั้งได้แสดงความ
กล้าหาญทางจริยธรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมหากสิ่งนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   

แนวทางการใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเข้าถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ขั้นตอน
ดังกล่าวข้างต้น สามารถแก้ปัญหาส่วนที่เนื่องมาจากวัฒนธรรมพ้ืนฐานของแรงงานและบุคลากรที่
ท างานอยู่ในบริษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแต่ละขั้นตอน
ได้ให้การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความสามารถและสร้างความเฉลียวฉลาดอย่างบูรณาการระหว่างมิติทาง
กาย จิต สังคม และปัญญาของบุคลากรให้เชื่อมโยงถึงกันอย่างสมดุลตลอดเวลา    
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 3.2 แนวทางพัฒนาการท างาน 
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ มาพัฒนา

วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา 
ได้ดังนี้ 

3.2.1 ใช้การจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  (Learning Participation) มาพัฒนา
ศักยภาพของบริษัทข้ามชาติไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมา โดยการก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยและสถานทูตไทยในประเทศเมียนมา ร่วมมือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแก่นักธุรกิจไทย รวมทั้งผู้สนใจที่เข้าไปประกอบการค้าการลงทุนและเปิดโอกาสให้
บุคลากรที่ท างานอยู่ในบริษัทหรือกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บทเรียน และร่วม
สร้างสรรค์แนวทางการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันสร้าง “ความรักความสามัคคีใน
กลุ่มนักธุรกิจไทย” และ “สร้างแกนน า” ที่สามารถหลอมรวมใจนักธุรกิจไทยสู่การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ และร่วมประเมินผลตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพ่ือขับเคลื่อนพลังธุรกิจ
ไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง จนได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาประเทศเมียนมาอย่างจริงใจ   

3.2.2 ใช้วิธีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Learning Participation) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท างานแก่แรงงานชาวเมียนมาและบุคลากรในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมา  
ในประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

1) จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดการรู้เขา–รู้เรา-เข้าใจ และเข้าถึง
ตามความต้อง การของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ เช่น เทคนิคการท างาน การเจรจาต่อรอง การเจรจาธุรกิจ การ
ทักทาย การเรียนรู้และใช้ภาษา การแต่งกาย การบริโภคอาหาร ฯลฯ ที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของบุคลากรที่เก่ียวข้อง    

2) จัดการเรียนรู้เชิงประเด็นตามความต้องการของบุคลากร เช่น ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่ชาวเมียนมา การใช้ภาษาพม่าแก่ชาว
ไทยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน   

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจคุณค่าความส าคัญของวัฒนธรรมเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้นว่า การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในบริบทของโรงงานหรือบริษัทและชุมชนท้องถิ่นหรือเข้า
ไปมีส่วนร่วมในเทศกาลส าคัญตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ชุมชนเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงการเยี่ยม
ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยสรุป กระบวนการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ คือ แนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการท างานของแรงงานชาวเมียนมาและชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนใน
ประเทศเมียนมา ที่บุคลากรทุกฝ่ายอยากให้เกิดขึ้น ด้วยรัฐบาลเมียนมาก็ได้บัญญัติเป็นกฎหมายไว้ด้วย 
ขณะที่นักลงทุนไทยก็ตระหนักดีแล้วว่าจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับบุคลากรชาว
เมียนมาและชาวไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เกิดการแข่งขันทางการค้าการลงทุนในกลุ่มนัก
ลงทุนชาวไทยกันเองด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ประเด็นต่าง ๆ จึงเป็นแนวทาง
จ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน 
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อภิปรายผล 
การน าแนวคิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) แบบต่าง ๆ ที่ PhlaiNoi 

and Sirikwan (2010) น าเสนอไว้ ร่วมกับแนวคิดการแตกหักขาดตอนและแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ใช้วิเคราะห์วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา จาก
รายงานการศึกษาวิจัย (ดังกล่าวข้างต้น) สามารถอภิปรายผลเพื่อตอบค าถามบทความที่ก าหนดไว้ว่า  

1. ลักษณะวัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนใน
ประเทศเมียนมา ทุกกลุ่มบุคลากรยังขาดการเรียนรู้ตามนิยามและความหมายการเรียนรู้ ด้วย
บุคลากรทุกกลุ่มยังเน้นการท างานตามบทบาทหน้าที่ แบบแยกส่วน หน้าที่ใครหน้าที่มัน ที่เป็นผลพวง
จากแนวคิดการแตกหักขาดตอนที่เข้ามาเป็นพลังเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้น เป็นอยู่ ในปัจจุบันทั้งในประเทศเมียนมาและประเทศไทย ท าให้ลักษณะการ
เรียนรู้คู่การท างาน การแนะน าให้ความรู้คู่การท างาน ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สามารถเพ่ิมทักษะ
ด้านต่างๆ สู่ความสามารถและความฉลาดไหวพริบเกิดข้ึนน้อยมาก   

2. เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัฒนธรรมการท างานมีลักษณะดังกล่าว เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ระบบการเรียนรู้ที่เน้นการรู้เขา-รู้
เรา-เข้าใจ และเข้าถึง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ถูกกระท าให้แตกหัก ขาดตอนสูญหาย มีการ
เรียนรู้ที่มุ่งสู่การแข่งขัน การชิงไหวชิงพริบ การแย่งชิงทรัพยากร การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง แก่
ตนเอง หรือวงศ์ตระกูลเข้ามาแทนที่ ท าให้การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การมีน้ าใจ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการ
อยู่ร่วมกันฉันท์เพ่ือนขาดหายไป วัฒนธรรมการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยจึงขาดการเรียนรู้ 
ขาดการแบ่งปัน ทุกคนอยากได้เงินก่อนการอยากได้เพ่ือน ในวัฒนธรรมการท างานดังกล่าว จึงมีปัญหา
มากมาย เช่น ปัญหาความซับซ้อน คลุมเครือด้านกฎหมาย ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาความ
ไมรู่้เขา-รู้เราในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 

3. แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาวัฒนธรรมการท างานดังกล่าว เมื่อพิจารณาตามแนวคิด
การเรียนรู้บนสถานการณ์การแตกหักขากตอนที่เกิดขึ้น ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา นั่นคือ ควรพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม (Learning Participation) พัฒนาศักยภาพบริษัทข้ามชาติไทยที่ไปลงทุนในประเทศ
เมียนมา และพัฒนาศักยภาพการท างานแก่แรงงานชาวเมียนมาและชาวไทยในบรรษัทข้ามชาติไทยที่ไป
ลงทุนในประเทศเมียนมา เพ่ือสร้างการรู้เขา-รู้เรา-เข้าใจ และเข้าถึงที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันฉันเพ่ือน 
ในการท างาน บนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมของประเทศเมียนมา ประเทศ
ไทย และประชาคมอาเซียนและอาเซียนพลัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลงานที่ได้จากโครงการวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในกลุ่ม องค์กรอ่ืน ๆ ชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ ประเทศไทยควรส่งเสริมการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริม
ให้คนไทยได้เรียนรู้การสร้างความรู้ที่น าไปสู่ความเข้าใจและการเข้าถึงคุณค่า ความส าคัญของสังคมและ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านได้ด้วยตนเอง เพื่อคนไทยจะได้ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาคุณลักษณะ “สยามเมืองยิ้ม”  
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ที่พร้อมจะเป็นเพ่ือนร่วมคิดเป็นมิตรที่ดีกับผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์สืบต่อจากบรรพชนไทย ที่ซึ่งเป็นสิ่งที่
ชาวเมียนมายอมรับว่า นี่คือลักษณะเด่น ดีงามเฉพาะของคนไทยที่ท าให้ชาวเมียนมาเกลียดคนไทยน้อย
ที่สุดในบรรดาคนชาติต่าง ๆ ทีห่ลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเมียนมาตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึนปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เ พ่ือศึกษาการน าสมรรถนะหลักมาใช้ เป็นแนวทางใน 
การบริหารเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
และ 2) เพ่ือศึกษาการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการท างานของบุคลากร โดยใช้  
การวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและปริมาณมาสนับสนุน  
ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากส านักวิเคราะห์และประเมินผล ส านักการเจ้าหน้าที่   
ส านักพัฒนาบุคลากร และส านักบริหารการเดินรถ และการใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ พนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การ ได้แก่ พนักงานขับรถและพนักงาน 
เก็บค่าโดยสารในเขตการเดินรถท่ี 1-8 จ านวน 466 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
โดยอาศัยการน าแนวคิดและทฤษฎี และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์สถิติทดสอบ Chi-square T-test with Gamma และ F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในด้านการบริการ แต่ปัจจุบันนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ก็ยังไม่สามารถหยุดการขาดทุนได้ และ 2) การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
พนักงานต้องปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านการท างาน  
ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
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ค าส าคัญ 
 สมรรถนะหลักของพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  คุณภาพชีวิตกับการท างาน 

 
ABSTRACT   

The objectives of this research were to:  1)  study using core competencies as  
a management approach to create a strategic advantage for the Bangkok Mass Transit 
Authority, and 2)  creating a balance Quality of work- life of employees.  This study 
proposed and tested by using mixed-methods research which analyzed qualitative and 
quantitative research to support that uses interview methods from planning, personal, 
personal development, and bus operations department and using questionnaires to 
survey the sample were the staff driver and staff fare collector in bus operations zone 
1 –  8.  The survey questionnaires were collected data from 466 people.  To analyze 
data using content analysis by applying concepts and theories. The descriptive statistics 
were used for percentage and inferential statistics, Chi-square test, T-test with Gamma, 
and F-test. 

The result showed that:  1)  Working through the strategy of the Bangkok Mass 
Transit Authority to create competitive advantage but still can't stop losing,  and 
2) Employee performance is more efficient, where employees have to perform ignore 
work, affects the quality of life of employees in terms of work, personal life, social and 
economic. 
 
Keywords 
 Core Competency, Bangkok Mass Transit Authority, Quality of Work-life 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน รูปแบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และรองรับการใช้บริการของประชาชน
ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรูปแบบการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถโดยสารประจ าทาง, รถไฟ, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถไฟฟ้าแอร์
พอร์ตเรลลิงก์, เรือ เป็นต้น หากพิจารณาแล้วรถโดยสารประจ าทางเป็นระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายที่สุด ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงควรจะ
ได้รับผลประกอบการจากกิจการเดินรถที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่ผลกลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดบริการรถโดยสารประจ าทางแก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและรายได้ปานกลางเป็นหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้องค์การมี
หน้าที่ให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลก าไรท าให้การจัดเก็บค่าโดยสารอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าต้นทุน  
ส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาตั้ งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน  
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ที่ต้องประสบกับภาวะขาดทุนและหนี้สินสะสมในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 105,633 ล้านบาท 
(Bangkok Mass Transit Authority, 2016) 

แม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทางแก้ไขและฟ้ืนฟูกิจการเดินรถ 
เพ่ือปรับการด าเนินงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  นอกจากนี้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหาในระดับองค์การ เนื่องจากโครงสร้างการบริหาร
จัดการมีขนาดใหญ่และมีล าดับชั้นแบบราชการ และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Bangkok Mass 
Transit Authority, 2017a) และยังเผชิญกับปัญหาในระดับบุคลากรด้านคุณภาพชีวิตกับการท างาน
ของพนักงาน จากข้อมูลผลส ารวจโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศของมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พบว่า พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ที่มีบทบาทในการให้บริการประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น สภาพ
อากาศร้อน มลพิษบนท้องถนน สภาพการจราจรติดขัด การปฏิบัติงานล่วงเวลา การรับมือกับ
พฤติกรรมของผู้โดยสาร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา เหนื่อยล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาการปวด
เมื่อยที่เป็นผลจากการนั่งหรือยืนในระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสารประจ าทางเป็นเวลานาน  
การกลั้นปัสสาวะเป็นประจ า รวมถึงพนักงานจ านวนมากมีปัญหาภาระหนี้สิน (Chaisaad, 2016) 

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาให้มี
แผนการแก้ไขปัญหา หรือแผนฟ้ืนฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะเวลา 10 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2567 ได้แก่ “ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ”  
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเพ่ือลดการขาดทุนและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
(Thairath online, 2014) ผู้วิจัยได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพตามยุทธศาสตร์ พบว่า หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพน าแนวคิดในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้
ในอนาคต ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในการน าแนวคิด
สมรรถนะหลัก (Wedchayanon, 2006) มาเป็นแนวทางด าเนินงานโดยศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
องค์การและระดับบุคลากร ซึ่งแนวคิดสมรรถนะหลักจะส่งเสริมความสามารถในการท างานเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพในฐานะที่มีบทบาทในการให้บริการประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะ
ด้านการขนส่งตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (Denhardt and Denhardt, 2007) รวมถึง 
ศึกษาคุณภาพชีวิตกับการท างาน (Walton, 1974) ภายใต้การบริหารตามแผนแก้ไขปัญหาของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากกรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
และสร้างความท้าทายให้กับนักบริหารรัฐกิจในการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ภายในองค์การต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพน าสมรรถนะหลักมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การอย่างไร 
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้น าสมรรถนะหลักมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการน าสมรรถนะหลักมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 2. เพ่ือศึกษาการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการท างานของบุคลากรในองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เป็นหลักและการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ือมา
สนับสนุนข้อมูล การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ระดับองค์การผ่านแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 2) ระดับ
บุคลากรผ่านคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้ได้การบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยน าตัวแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ดมาเป็นตัวแบบทดสอบ 

 
กรอบแนวทางการศึกษา 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการศึกษา 

ระดับองค์การ 
 
 

   

สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 

ระดับบุคลากร 
 

 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) หรือ 
แผนยุทธศาสตร์ตามการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน 
2. การสร้างฐานก าลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ 
การท างาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักบริหารการเดินรถองค์การขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส านักวิเคราะห์และ
ประเมินผล (ส านักแผนงาน) และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการส านักพัฒนาบุคลากร โดยเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งแบบสัมภาษณ์เป็นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ นโยบายในภาพรวมที่ส่งผลต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นโยบายด้านการทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวม สมรรถนะหลักขององค์การ การก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรในปัจจุบันและ
อนาคต การสร้างสมรรถนะตามแผนยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และชีวิตกับการ
ท างานของพนักงานตามแผนยุทธศาสตร์  

2.  กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารใน 
เขตการเดินรถที่ 1-8 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการแทนค่าในสูตรทาโร ยามาเน่ เพ่ือให้ ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 387.87 คิดเป็น 388 จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ค านวณได้บวกความคลาดเคลื่อน 20% 
(78 คน) จึงท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 466 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาโดยค านึงถึง
สัดส่วนของประชากรในแต่ละเขตโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญจนครบตามจ านวนที่ก าหนด
โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นเป็นแบบลิเคิร์ท ( Likert scale)
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะทั่วไป 2) สมรรถนะหลักของพนักงานองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ และค่านิยมหลัก 4) ชีวิตกับการท างาน  
4 ด้าน คือ การท างาน ชีวิตส่วนตัว สังคม และเศรษฐกิจ และ 5) ยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
ผู้วิจัยได้ด าเนินตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

( Index of Item–Objective Congruence:  IOC)  เ ป็ นการตรวจสอบความสอดคล้ อ งด้ าน 
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นในการศึกษา จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของค าถามในการใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ข้อค าถาม
ทั้งหมดมีค่า IOC อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. การศึกษาระดับองค์การ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content analysis) เพ่ือตีความโดยอาศัยการน าแนวคิดและทฤษฎีมาพิจารณาว่ามีความสอดคล้อง 
หรือขัดแย้งกันหรือไม่ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริการสาธารณะแนวใหม่กับความท้าทายใน
การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ของภาครัฐ 2) การส่งเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 3) ตัวแบบการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ระหว่างตัวแบบของมิชิแกน (Michigan 
model) กับตัวแบบของฮาร์วาร์ด (Harvard model) และ 4) ความท้าทายในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่เก่ียวกับทางเลือกระหว่างแผนยุทธศาสตร์และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

2. การศึกษาระดับบุคลากร เป็นการใช้แบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percent) ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน 
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(Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับชีวิตกับการ
ท างานของพนักงาน สมรรถนะหลักของพนักงาน และยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติทดสอบ Chi-square, T-test with Gamma, T-test และ F-test 
 
ผลการวิจัย 

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้น าสมรรถนะหลักมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพื่อ
สร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การ พบว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือใช้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  
1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประชาชน 2) การสร้างฐานก าลังพนักงานขับรถโดยสารที่
เพียงพอและมีคุณภาพ 3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และ 4) การพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรและบุคลากร (Bangkok Mass Transit Authority, 2017a) ซึ่งพนักงานส่วนมากรับรู้และเข้าใจ
ต่อทิศทางการด าเนินงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ ค่านิยม เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ร้อยละ 87.6 และรับรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ร้อยละ 57.7  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ ค่านิยม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และแผน
ยุทธศาสตร์  โดยน ามาใช้ เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเพ่ือสร้าง  
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านกิจการเดินรถให้กับองค์การที่มุ่งเน้นการให้บริการรถโดยสาร  
ประจ าทางแก่ประชาชนตามการบริการสาธารณะแนวใหม่เพ่ือสนองตอบนโยบายภาครัฐและ 
ความต้องการของประชาชน ส่วนมุมมองของพนักงานส่วนมากมีความคิดเห็นว่า การน าสมรรถนะ
หลักมาใช้ในการท างานเพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การส่งผลต่อความท้าทายใน
การด าเนินงานขององค์การ ร้อยละ 41.9 เนื่องจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มาจากความต้องการ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาของ
องค์การในการขาดทุนและหนี้สินสะสม โครงสร้างการบริหารงาน และด้านสภาพของรถโดยสาร
ประจ าทาง แต่การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นจะส่งผลให้เพ่ิมภาระงานให้กับองค์การเพ่ือให้
สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์ เช่น การจัดหารถใหม่ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การจัดหา
พนักงานขับรถให้เพียงพอ เป็นต้น แม้ว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการขาดทุนได้ในขณะนี้ 
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ตารางที่ 1 สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (2 = Pearson Chi-Square, γ = Gamma, 
*=ระดับนัยส าคัญที่ 0.05) 

 

คุณลักษณะท่ัวไป 

วิสัยทัศน์ พันธกจิ สมรรถนะหลกั
ขององค์การ ค่านิยมหลัก 

ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ 

สถิติทดสอบ Sig. สถิติทดสอบ Sig. 

ระดับการศึกษา γ =0.161 0.016* γ =0.221 0.002* 

ต าแหน่ง 2=3.086 0.214 2=3.345 0.188 

ระยะเวลาท างานในต าแหน่ง γ =-0.077 0.192 γ =-0.031 0.612 

ระยะเวลาท างานในองค์การฯ γ =-0.068 0.254 γ =-0.035 0.572 

เงินเดือน γ =-0.096 0.122 γ =-0.041 0.517 

ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยกับท่ีท างาน 2=4.550 0.103 2=4.264 0.119 

การเดินทางมาท างาน 2=8.246 0.605 2=4.471 0.924 

การมีภาระหนีส้ิน 2=1.373 0.503 2=1.424 0.491 

  
จากตารางที่ 1 สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจ รับรู้ และการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักของ
องค์การ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า หากพนักงานได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้นย่อมส่งผลต่อการให้ความส าคัญในการท างานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ 
ค่านิยมหลัก และด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องจากการศึกษาท าให้พนักงาน
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งพนักงานที่ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นย่อมถูกคาดหวังจาก
องค์การในด้านผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจส่งผลต่อการท างานของพนักงาน  
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้น าสมรรถนะหลักมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร พบว่า การที่องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพถูกปรับลดสถานะจากการเป็นผู้ประกอบการเดินรถ (Regulator) เพียงรายเดียวสู่การเป็นผู้
ปฏิบั ติ การเดินรถ (Operator)  ท า ให้ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพต้อง พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการรถโดยสารประจ าทางเพ่ือแข่งขันกับภาคเอกชนหรือรถร่วมบริการ โดยการน าสมรรถนะ
หลักของพนักงาน ได้แก่ 1) จิตส านึกรักองค์กร 2) ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 3) ท างานเป็นทีม  
4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ 5) บริการเป็นเลิศ มาใช้ในการด าเนินงาน อาจกล่าวได้ว่า พนักงานให้
ความส าคัญกับการให้บริการประชาชนตามหลักเกณฑ์ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง นโยบาย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท างานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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ร้อยละ 49.2 พนักงานจะรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
เพ่ือยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ ร้อยละ 48.3 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
พยายามมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน ร้อยละ 48.6 จากการท างานท่ามกลางปัจจัยที่ยากจะควบคุม 
เช่น สภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา สภาพภูมิอากาศ และอุบัติเหตุต่าง ๆ  เป็นต้น พนักงาน
สามารถท างานเป็นทีมในลักษณะของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารประจ า
ทาง หรือพนักงานในแต่ละเขตการเดินรถซึ่งท างานด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน ปฏิบัติงานร่วมกัน และ
สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ร้อยละ 45.4 และพนักงานมีจิตส านึกรักองค์กรท า
ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือ
องค์การได้ไม่มากก็น้อย ร้อยละ 42.7 

จากการน าแนวคิดสมรรถนะหลักมาใช้ในการด าเนินของพนักงานส่งผลต่อการท างานที่ 
เพ่ิมมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการท างาน 2) ด้านชีวิตส่วนตัว  
3) ด้านสังคม และ 4) ด้านเศรษฐกิจ ในการน าแนวคิดสมรรถนะหลักมาใช้ในการท างานของพนักงาน
ส่งผลต่อด้านสังคมในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 50.5 เนื่องจาก 
การท าหน้าที่บนรถโดยสารประจ าทางเป็นระยะเวลานานในแต่ละวันอาจท าให้เกิดความเหนื่อยล้า 
ในการท างาน การจัดกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีโอกาสท าประโยชน์ต่อสังคมจึงท าให้พนักงานได้ 
ออกจากพ้ืนที่เดิม ๆ เป็นการเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการน าสมรรถนะ
หลักมาอาจท าให้พนักงานต้องท างานมากขึ้น ขณะเดียวกันพนักงานก็ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป็นธรรม และเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ร้อยละ 50.1  
แม้สภาพแวดล้อมที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่นั้นจะไม่เหมาะสมและมีผลต่อสุขภาพก็ตาม แต่พนักงานก็
ยังมีพึงพอใจในด้านการท างาน ร้อยละ 47.8 เนื่องจากพนักงานได้รับค่าตอบแทนเข้ามาสนับสนุน
หรือชดเชยเป็นแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้รู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท าในปัจจุบัน  และ
ผลกระทบต่อด้านชีวิตส่วนตัว พนักงานพึงพอใจระหว่างชีวิตกับการท างาน ร้อยละ 45.2 เนื่องจาก
พนักงานสามารถจัดการชีวิตส่วนตัวกับการท างานได้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมการท างานจะไม่เอ้ืออ านวย 
แตพ่นักงานก็มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี และยังได้รับค่าตอบแทนที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
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ตารางท่ี 2 สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (*=ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05) 
 

คุณลักษณะ
ทั่วไป 

สมรรถนะหลัก 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
สมรรถนะหลักของ

องค์การ/ค่านิยมหลัก 

ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ 
 

ชีวิตกับการท างาน 

สถิติ
ทดสอบ 

Sig. 
2-tailed 

Mean 
สถิติ

ทดสอบ 
Sig. 

2-tailed 
Mean 

สถิติ
ทดสอบ 

Sig. 
2-tailed 

Mean 
สถิติ

ทดสอบ 
Sig. 

2-tailed 
Mean 

การศึกษา F=5.410 0.000  F=3.143 0.014  F=3.707 0.006  F=2.663 0.032  

ประถมศึกษา   68.18   26.30   40.06   94.08 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  74.70   28.91   44.01   101.53 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ 
ปวช. 

  74.31   28.19   43.43   100.20 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

  74.27   28.40   44.89   104.60 

ปริญญาตร ี   80.97   30.11   45.26   101.94 

 
จากตารางที่ 2 สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า คุณลักษณะทั่วไป 

ได้แก่ ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อการน าสมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์  
พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์ขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ
ชีวิตกับการท างาน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่า พนักงานที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมุ่งให้ความส าคัญกับการผลการปฏิบัติงานตามสมรรถะหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์การ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เนื่องจากพนักงานกลุ่มดังกล่าวมองว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการท างานของพวกเขา มีความรับรู้และเข้าใจทิศทางการด าเนินงานในการน ามา
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไป ขณะที่พนักงานที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. จะให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว 

 
อภิปรายผล 

1. เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในการน าสมรรถนะหลักมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า การด าเนินงานขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นไปตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (Denhardt and Denhardt, 
2007) ที่เสนอให้การบริหารรัฐกิจให้คุณค่ากับการให้บริการประชาชนในฐานะพลเมือง โดยการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ ในการด าเนินงานจะต้องมีการรับฟังประชาชนมากกว่าการบอก  
ให้ท า และการให้บริการมากกว่าการก ากับทิศทาง ซึ่งท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือก าหนด
แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป องการขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ให้ความส าคัญกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทาง ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชนและการแก้ไข
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ปัญหาในด้านการเงิน การพัฒนาระบบการขนส่งโดยการปรับปรุงสภาพรถและเส้นทางการเดินรถเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของระบบการขนส่งการพัฒนาการให้บริการที่มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในด้านการแข่งขันและส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก  
4 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประชาชน 2) การสร้างฐานก าลังพนักงานขับรถ
โดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ 3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และ 4) การพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์การและบุคลากร (Bangkok Mass Transit Authority, 2017a) ปัจจุบัน องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพได้เน้นการน ากลยุทธ์เข้ามาใช้ในการการด าเนินงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพได้ให้ความส าคัญกับการสร้างประสิทธิภาพในการท างานและค านึงถึงความอยู่รอดของ
องค์การโดยมุ่งเน้นไปที่การบริหาร “คน” ในองค์การ เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่มีความรู้และสามารถ
พัฒนาทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ ได้ และน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Analoui, 2007)  
ซึ่งสอดคล้องกับการน าแนวคิดสมรรถนะ หรือความสามารถเข้ามาปรับใช้ในองค์การเป็นกลยุทธ์หนึ่ง 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในลักษณะเฉพาะขององค์การที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ ในการน า
แนวคิดสมรรถนะเข้ามาปรับใช้ในองค์การจะต้องมีการก าหนดสมรรถนะให้เหมาะสมกับองค์การและ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ลักษณะการด าเนินงาน และวัฒนธรรมขององค์การ 
(Wedchayanon, 2006) ซึ่งสมรรถนะนั้นมีทั้ง “competence” หมายถึง ขอบเขตของงานที่บุคคลต้อง
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และ “competency” หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในส่วน
ลึกภายในบุคคลที่ท าให้บุคคลนั้นมีผลงานมีประสิทธิภาพและเหนือกว่าบุคคลอ่ืน แนวคิดสมรรถนะ
แบ่งเป็นสมรรถนะหลัก (Core competency), สมรรถนะการบริหาร (Managerial competency), 
สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional competency)  

2. เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานให้กับพนักงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับ
การใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
work life) ประกอบด้วย (ด้านการท างาน) ได้แก่ สภาวะแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
ด้านสุขภาพ โอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และ 
ธรรมนูญภายในองค์การ (ด้านความเป็นส่วนตัว) ได้แก่ ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับด้านอ่ืน 
ๆ (ด้านสังคม) ได้แก่ การบูรณาการสังคมในองค์การ และความสัมพันธ์กันทางสังคมของชีวิตการ
ท างาน และ (ด้านเศรษฐกิจ) ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (Walton, 1974) ขณะที่
พิจารณาตามกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แบ่งเป็น 2 แนวทางการศึกษา คือ แนวทาง
การศึกษาแบบ “Hard”หรือตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (The Michigan Model 
of HRM) และแนวทางการศึกษาแบบ “Soft” หรือตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด 
(The Harvard Model of HRM) (Analoui,  2007) ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ 
ฮาร์วาร์ดให้ความส าคัญกับเรื่องประสิทธิภาพขององค์การและตอบสนองความต้องการของพนักงาน  
ในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะที่ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกนให้ความส าคัญ 
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กับผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลักและน าหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ขับเคลื่อนองค์การ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานในองค์การ แต่ไม่ให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของพนักงานมีมุมมองต่อพนักงานว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการจัดการในลักษณะ
เดียวกับทรัพยากรอ่ืน ๆ และเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จะเป็นการลงทุน ดังนั้น การด าเนินงานของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงมีลักษณะเดียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ดมากกว่า
ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน ผู้วิจัยจึงได้น าตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบฮาร์วาร์ดมาเป็นตัวแบบทดสอบการด าเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการให้บริการและเพ่ือให้ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและ
พนักงานเก็บค่าโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่พนักงานต้องท างานเพ่ิมขึ้น แต่ด้านชีวิตส่วนตัว
ของพนักงานกลับลดลงซึ่งเป็นสภาวะได้อย่างเสียอย่าง พบว่า กรณีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นั้นแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ดที่ผลสัมฤทธิ์ขององค์การต้องดีและพนักงาน
ก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่สามารถหยุดการขาดทุน
และพนักงานยังไม่มีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการท างาน แม้ว่าองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน แต่กลับเพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารมากขึ้น 
และอาจส่งผลกระทบต่อด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของพนักงานยัง
ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดทฤษฎีจากตะวันตกอาจไม่สามารถใช้ได้กับ
บางกรณีศึกษาในสังคมไทยได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรมีนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ เข้าใจ และเห็น
ความส าคัญการน าแผนยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจสื่อสาร 
แผนยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักผ่านการจัดกิจกรรมนันทนาการ หรืออาจมีการมอบรางวัล หรือ
ประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่มีความประพฤติดี หรือให้บริการดี เพ่ือสร้างเป็นขวัญก าลังใจให้
พนักงานในการมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป ซึ่งผู้บริหาร
และหัวหน้าของแต่ละสายงานสามารถใช้โอกาสนี้ในการอธิบายเกี่ยวกับการที่พนักงานมีการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชนส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจอย่างที่จะเห็นได้จากการชื่นชมพนักงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กล่องแสดงความคิดเห็น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงควรเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ร่วมระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน 

2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานเพ่ือให้มี 
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง  
ผู้บริหารและหัวหน้าของแต่ละสายงานจะต้องเปิดใจรับฟังผ่านกล่องความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลให้พนักงานรู้สึกใกล้ชิดกับ
ผู้บริหารและหัวหน้ามากยิ่งขึ้นก็จะผลักดันให้บรรยากาศและคุณภาพชีวิตในที่ท างานดีขึ้นไปด้วย  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นสมรรถนะหลัก และคุณภาพชีวิตกับการท างานของบุคลากร 

กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นลักษณะเดียวกัน แต่เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อ่ืน ๆ ที่สังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด,  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ขนส่ง จ ากัด เป็นต้น เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการขนส่งและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี  2) หาประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐาน
สมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน  
ในด้านเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด และในด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด  
2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.11/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ค าส าคัญ 
 แผนการสอนฐานสมรรถนะ ปัญหาเป็นฐาน การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) develop of Competency-based Learning 
using Problem-based Learning with Case-based Reasoning, 2) find the efficiency of learning 
management according to the developed learning management model, 3) compare the 
students learning achievements before and after learning with the developed learning 
management model, and 4) study the students’ satisfaction through with developed 
learning management model. The samples used in this research was 23 undergraduate 
students from division of computer education, Nakhon Pathom Rajabhat University. The 
research instruments were Competency-Based plan, online learning management system, 
achievements test, and satisfaction questionnaire. The data ware analyzed with percentage, 
mean, standard deviation, and t-test dependent. 
 The result showed that: 1 )  results of the evaluation of Competency-based 
Learning using Problem-based Learning with Case-based reasoning which 10  experts: 
appropriate in the content at the highest level and appropriate in the technical media 
production at the highest level. 2) Efficiency of the developed learning management 
model was 83.11/88.37 which was higher than the standard criteria of 80/80. 3) The 
students' learning achievement after learning with the learning management model 
ware higher than that of before at the statistically significant level of .01. 4) Students' 
overall satisfaction towards learning with the developed learning management model 
was at a higher level. 
 
Keywords 
 Competency-based Learning Plan, Problem-based Learning, Case-based 
Reasoning 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น หลากหลาย
รูปแบบ และวิธีบริหารจัดการที่เอ้ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
การจะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจ าเป็นต้องสร้าง สภาพแวดล้อม ก าหนด
เงื่อนไขปัจจัย รวมทั้งระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพ และสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 ซึ่งก าหนดไว้ว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้      
ทุกเวลา สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (Office of the National Education Commission, 2008)  
 ปัจจุบันการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถในการท าบางสิ่ง
ได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการท างานหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งในการท างานหรือการประกอบ
อาชีพนั้นต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพ่ือจะท าภารกิจของงานนั้น ถ้าบุคคลใดมี
ความสามารถในการท างานได้ เรียกว่า เป็นคนที่มีสมรรถนะในการท างาน และในทางตรงข้ามถ้า
บุคคลใดไม่สามารถท างานได้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีสมรรถนะ การสร้างเสริมให้คนมีความสามารถใน
การท างานเป็นการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล การฝึกอบรมคนให้มีสมรรถนะส าหรับการ
ท างานจึงเป็นสาระส าคัญของการจัดการเรียนการสอน (Bua-sri, 1999) 
 โดยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิดปัญหา รวมถึงการ
ค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้
ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียน
ใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้คิดเป็น ท าเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู้การท างานเป็น
ทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหา
ในชีวิต การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิด และการสะท้อนกลับไปสู่ความรู้         และ
ความคิดรวบยอดอันจะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการ
ตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้งค าถามจาก
โจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการ
เรียนรู้ที่มีส่วนร่วม น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบ หรือสร้างความรู้ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมา
ก่อนหน้านี้ (Tiantong, 2013) 
 ดังนั้นการให้เหตุผลด้วยฐานกรณีเป็นการน าความรู้เฉพาะทางจากประสบการณ์ในอดีต   
ซึ่งถูกสร้างเป็นสถานการณ์ของปัญหาเรียกว่ากรณี (Cases) ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกแก้ไขโดยการ
ค้นหากรณีก่อนหน้าที่มีความคล้ายคลึงกับกรณีปัจจุบัน และน าค าตอบของกรณีในอดีตที่คล้ายคลึง
ดังกล่าวมาแก้ไขปัญหา สิ่งที่ส าคัญของ Case-Based Reasoning คือ การเพ่ิมของกรณีและการ
เรียนรู้กรณีที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ประสบการณ์ใหม่ถูกเก็บไว้ในฐานกรณีในแต่ละเวลาก็จะมีการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะน ามาใช้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Sivilai & Namahut, 2014) 
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 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวงจรและการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาได้
พยายามจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอต่อการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็นที่ ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะ
การซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ มีการทบทวนซ้ า ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของวิชา       
และต้องใช้เวลาศึกษาพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จึงจะ
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริง และสามารถท่ีลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน
กรณี มาใช้แก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
โดยน าการทดลองมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562 ที่ก าลังเรียนรายวิชาวงจรและ
การซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือมุ่งหวังให้นักศึกษาฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีมีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
 2. ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีอยู่ในเกณฑ์ใด  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม ่
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหา  
เป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี  
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีพัฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน
กรณีท่ีพัฒนาขึ้น 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีพัฒนาขึ้น 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 

  
 

183 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี     
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 74 คน 
   1.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาวงจรและการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 23 คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด    
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
  1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ในรายวิชาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ (4143702) จ านวน 3 หน่วยกิต  
  1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ และเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  1.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1.4.1 ตัวแปรต้น คือ แผนการสอนฐานสมรรถนะ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บ 
   1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ        
ของผู้เรียน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการสอนฐานสมรรถนะในรายวิชาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์  
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บในการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
  2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1 แผนการสอนฐานสมรรถนะ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
   3.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ เนื้อหาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
บังคับเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในรายวิชาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมภายในบทเรียน 
   3.1.2 จัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย 1) ค าอธิบาย
รายวิชา 2) การวิเคราะห์ผังสมรรถนะ 3) การวิเคราะห์หลักสูตรปฏิบัติ 4) ค าอธิบายรายวิชา 
(ปรับปรุง) 5) โครงการสอน 6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) ตารางการวิเคราะห์งาน 8) วัตถุประสงค์
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ทฤษฎี 9) วัตถุประสงค์ปฏิบัติ 10) เนื้อหา 11) แบบทดสอบ 12) เฉลยแบบทดสอบ 13) ล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 14) เอกสารสั่งงาน และ 15) แบบประเมินผลการปฏิบัติ จ านวน 18 แผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมเวลา 16 สัปดาห์ 
   3.1.3 น าแผนการสอนฐานสมรรถนะที่จัดท าเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์     
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ รวมถึงการวัดและประเมินผล 
   3.1.4 น าแผนการสอนฐานสมรรถนะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 3.51 ขึ้นไป แสดง
ว่าองค์ประกอบของแผนการสอนฐานสมรรถนะมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

3.1.5 น าแผนการสอนฐานสมรรถนะที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอ่ืน แล้วน ามาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายใน โดยค านวณหาค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.72 - 0.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ จากนั้น
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   3.2.1 ศึกษาตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ เพ่ือสร้างแบบทดสอบ โดยวัด
เป้าหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านเจตคติ 
(Attitude)   

3.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 154 ข้อ       
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก โดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดและครอบคลุมสาระการเรียนรู้  
   3.2.3 น าแบบทดสอบที่จัดท า เสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ  

3.2.4 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาใน
ข้อค าถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
   3.2.5 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    
และน าไปทดสอบ (try out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอ่ืน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อค าถาม และคัดเลือกข้อค าถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพไว้
จ านวน 154 ข้อ ได้ข้อค าถามที่มีค่าความยากง่าย 0.46–0.77 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.26-0.60    
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ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.88 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บในการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 

3.3.1 ศึกษาข้อมูล ตัวชี้วัด เรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และรายละเอียดของ
งานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเพ่ือเป็นแนวทางในโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยวัดเป้าหมายการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านทักษะ       
ด้านความรู้ และด้านเจตคติ 

3.3.2 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่        
1) งานติดตั้งและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2) งานการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 3) งานการ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ และ 4) งานวิเคราะห์อาการเสียและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
   3.3.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา     
และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
   3.3.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
   3.3.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาในกลุ่มการเรียนอื่น 
   3.3.6 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บที่ผ่านการทดลองใช้ (Try Out)     
ไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้าง
เหตุผลด้วยฐานกรณี 
  3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  

3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพ่ือหากรอบ
วัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ  

3.4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ โดยแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

3.4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษาในข้อค าถาม
ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  

3.4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดสอบ (Try out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามา
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วิเคราะห์คุณภาพของข้อค าถาม หาค่าความเชื่อมั่น โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาคได ้0.82  
   3.4.5 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4. การด าเนินการวิจัย  

4.1 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 154 ข้อ บันทึกคะแนนผลการสอบก่อนเรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  

4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ประเมินนักศึกษาในด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านเจตคติ  

4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน จ านวน 154 ข้อ บันทึกคะแนนผลการสอบหลังเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.4 ให้นักศึกษาตอบแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เก็บรวมรวบข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติ 
 5. ระยะเวลาในการวิจัย 
  ปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2562  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 หาค่าความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่มี
ลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  6.2 หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 
  6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ t-test for dependent samples 
  6.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิน
ที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test วิเคราะห์ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
การผลิตสื่อ ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 4.81 0.39 มากที่สุด 
2. ด้านเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 4.83 0.38 มากที่สุด 
3. ด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียน 4.69 0.47 มากที่สุด 
4. ด้านโจทย์สถานการณ์ปัญหา 4.60 0.50 มากที่สุด 
5. ด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 4.40 0.41 มาก 
6. ด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์ 4.72 0.48 มากที่สุด 
7. ด้านการสอนฐานสมรรถนะ 4.86 0.35 มากที่สุด 
8. ด้านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.80 0.41 มากที่สุด 
9. ด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 4.83 0.38 มากที่สุด 
10. ด้านการใช้งานของผู้เรียน 4.74 0.44 มากที่สุด 
11. ด้านการประเมินผล 4.72 0.46 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.79 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผล  
ด้วยฐานกรณีโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.79 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 

  
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีท่ีพัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม X̅ ร้อยละ ค่าระดับประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน 154 128.00 83.11 
E1/E2 = 83.11/88.37 

คะแนนสอบหลังเรียน 154 136.09 88.37 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ได้คะแนนรวมระหว่าง
เรียน รวมเฉลี่ย E1 = 83.11 และคะแนนรวมการทดสอบหลังเรียนรวมเฉลี่ย E2 = 88.37 สรุปได้ว่า
ระบบการจัดการเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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 3. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐาน ดังแสดง
ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน 
 

การทดสอบ ผู้เรียน คะแนน X̅ S.D. df t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 23 154 52.36 14.07 

22 19.82 .00* 
ทดสอบหลังเรียน 23 154 136.09 13.28 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (X̅) ก่อนเรียน เท่ากับ 52.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 14.07 และคะแนนเฉลี่ย (X̅) หลังเรียนเท่ากับ 136.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 13.28 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 19.82 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ 4.74 0.48 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจด้านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.83 0.38 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจด้านการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี 4.75 0.43 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4.86 0.35 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.78 0.43 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนออนไลน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30 
 
อภิปรายผล 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
การอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาจ านวน 10 คน ได้ค่าความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 เนื่องจากผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  และแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะจากงานวิจัยต่าง ๆ และมีการวางแผนการออกแบบให้รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นระบบแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือเงื่อนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการระบุแยกแยะการแก้ปัญหา มีการปรับปรุง 
แก้ไขการท างานโดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของ Nontnapha (2016) ได้ศึกษา เรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีผลการประเมินการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.61, S.D. = 0.49) 
 2. ผลการประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 83.11/88.37 ซึ่งสูงกว่า
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 เป็นเพราะที่ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน มีการแก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
น าไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยขั้นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอน               
ได้ด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) และการทดลองใช้จริง (Trial run) มีการ
แก้ไข ปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่าระบบการจัดการเรียนออนไลน์ ไม่มีข้อบกพร่องสามารถน าไปทดลอง
ใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanboonsong & Sintanakul (2017) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียน MIAP 
ระดับปริญญาบัณฑิต ผลกว่าวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้เรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยระบบการจัดการเรียนออนไลน์ ในรายวิชาวงจร
และการซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (X̅) ก่อนเรียนเท่ากับ 52.36         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 14.07 และคะแนนเฉลี่ย (X̅) หลังเรียนเท่ากับ 136.09  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 13.28 โดยค่าทดสอบสถิติทีเท่ากับ 19.82 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kanokthavorntham & Lalognum (2019)  
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่   
เรื่อง เพศศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.30 เนื่องจากสื่อการสอน
ที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้กับคอมพิวเตอร์ เสมือนการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่
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เรียนอยู่ในห้องปกติ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง เอามาเรียนและทบทวน
เวลาไหนก็ได้ และสามารถทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองทันที จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึก     
พึงพอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phongsaksri, Teeraputon & Natakuatoong (2519)             
ที่ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้
แผนผั งความคิดที่มีต่ อการ พัฒนาความคิดสร้ า งสรรค์  ส า หรับนักศึกษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน 
พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน และจากการสอบถาม
ผู้เรียน ผู้เรียนได้แจ้งว่ามีความสนุกในการใช้สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นเรื่องแปลกใหม่ และมี
การเข้าท างานร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการพบหน้า รู้สึกตื่นเต้น ในการป้อน
ข้อมูลใส่ mind map online ผ่านเว็บ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณี
ผู้สอนต้องมีบทบาทด้านการช่วยเหลือสนับสนุน ขยายขอบเขตความเข้าใจในบทเรียน น าไปสู่การ
เรียนรู้ตามแผนที่ผู้สอนวางไว้ และผู้เรียนต้องตั้งใจและพยายามท ากิจกรรมหรือภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างลุล่วงสัมฤทธิ์ผล ความช่วยสนับสนุนจากผู้ สอนและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้เรียนถือเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
  1.2 ผู้สอนควรเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพ่ือสอบถามปัญหาหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้สอนโดยตรง เพ่ือให้การเรียนการสอนคงความต่อเนื่อง 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการอ้างเหตุผลด้วยฐานกรณีไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 
  2.2 ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการอ้าง
เหตุผลด้วยฐานกรณีไปศึกษาตัวแปรอ่ืน เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ
คิดรวบยอด เป็นต้น 
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naksưksā sākha ̄ ʻo ̜̄k bæ ̄p phalittaphan ʻutsāhakam radap parinya ̄ tri ̄ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
เพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ 2) พัฒนาคู่มือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ 
3) ศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการสังเคราะห์รูปแบบการเทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน และกลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้คู่มือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 30 คน และพ่ีเลี้ยง จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามด้วยเทคนิค
อีดีเอฟอาร์ จ านวน 3 ชุด คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝั งตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน พิสัยควอร์ไทล์ และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน t-test Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ นโยบายการจัดการศึกษา กิจกรรม
การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทาง  
สะเต็มศึกษา และ ตัวชี้วัดของรูปแบบ 2) คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย คู่มือวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือ

Received:   June 14, 2020 
Revised:    September 14, 2020 
Accepted:  September 16, 2020 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 

  
 

193 

นักเรียน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการทดลองใช้คู่มือ พบว่า นักเรียนมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  
 
ค าส าคัญ 
 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โครงงานคอมพิวเตอร์ เทคนิคอีดีเอฟอาร์ สะเต็มศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to establish the development A Model 
of Applied Embedded Technology for Developing STEM Computer Project. through 
EDFR technique, 2) to develop the Applied Embedded Technology for Developing 
STEM Computer Project handbook, and 3) to examine to effect of Applied Embedded 
Technology for Developing STEM Computer Project handbook. The target group of the 
development A Model of Applied Embedded Technology for Developing STEM 
Computer Project. Through EDFR technique were 21 professionals. The target group of 
using handbook were 30 Mattayom 3 junior high school students from school in 
Saknonakorn Primary Educational Service Area Office 2, 10 instructors and trainers. 
Research tools were 1) three EDFR questionnaires, 2) The Applied Embedded 
Technology for Developing STEM Computer Project handbook, 3) Suitability 
Assessment Form of the Applied Embedded Technology for Developing STEM 
Computer Project handbooks. The statistic used for data analysis were a percentage, 
standard deviation, mode, range of quartile, and t-test dependent.  
 Research results revealed that 1) A Model of Applied Embedded Technology 
for Developing STEM Computer Project consisted of 3 components including  
(1) policies of educational management, (2) Activities of STEM Computer Project, and 
(3) Indicators of Activities of STEM Computer Project. 2) The Applied Embedded 
Technology for Developing STEM Computer Project handbook for instructors and 
trainers and for the students. The overall reflective evaluation of the the Applied 
Embedded Technology for Developing STEM Computer Project handbook by experts 
is highest level. 3) The result of using Applied Embedded Technology for Developing 
STEM Computer Project handbooks on students learning achievement showed post-
test scores significantly higher than those pre-test at the 0.01 level of significance. The 
learning outcomes based on STEM education management was in high level.  
 
Keywords 
 Embedded Technology, Computer Project, EDFR Technique, STEM Education 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาไทยได้ให้ความส าคัญต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 จาก
การที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Ministry of Education, 2008) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ผู้ เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้ผู้สอนมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาผู้ เรียนโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้ โดยครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน 
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการลงมือท า การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจของผู้เรียน 
(Jaikham & Keawkan, 2011) ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดรูปแบบการสอน หรือเทคนิคการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มวิชา ที่ใช้ความรู้
และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรม หรือการท าโครงงานที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
ของผู้เรียน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี (Pudcha & Yooyuanyong, 2016)  
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นกัน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเลือกเนื้อหาจากความสนใจ  
ของตัวเอง โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ ท าให้ได้มาซึ่งค าตอบ
หรือองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง (Thettum, 2016) โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้แบบ
โครงงานอีกแบบหนึ่ง ที่เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติจริง ฝึกการเรียนรู้ด้วยการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีความส าคัญที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกท้ังโครงงานคอมพิวเตอร์ยังมีคุณค่าต่อการ
ฝึกฝนผู้เรียนให้มีความรู้ ความช านาญและมีความมั่นใจในการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้แบบโครงงาน ปัจจุบันมีนโยบายจากหลายหน่วยงานที่พัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัวลงสู่สถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ
สมองกลฝังตัว เช่น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ ประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาทักษะที่จ า เป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ให้แก่ เยาวชนโดยมีบริษัทอินเทล 
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ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมสนับสนุนโครงการไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สร้าง innovation space : ขยายโอกาสพัฒนาทักษะนวัตกรรมไอที ด าเนินการขยายผลการ
ประยุกต์ใช้ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Embedded technology) เรียนรู้การใช้งานบอร์ด Raspberry pi และ Arduino (National Science 
and Technology Development Agency, 2016) 
 จากการศึกษาบริบท และความส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของผู้เรียนที่กล่าวมา ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัย รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
เพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่า
ผลการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะ
การน าเสนอผลงานการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นทักษะจ าเป็นในการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ได้จากเทคนิคอีดีเอฟอาร์เป็นอย่างไร 
 2. คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นอย่างไร 
 3. ผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
 2. เพ่ือพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์  
 ระยะที่ 2 พัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
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 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มนักเรียน ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 431 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน 
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์คัดเลือกเป็นนักเรียนในชุมชนคอมพิวเตอร์ที่มี
ความพร้อมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมตามคู่มือของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โรงเรียนละ 
3 คน รวมทั้งหมด 30 คน  
  กลุ่มพี่เลี้ยง ประชากรเป็น เป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 10 
โรงเรียน รวมทั้งหมด 14 คน คัดเลือกแบบเจาะจงเป็นครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ดูแลชุมนุม
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่มีประสบการณ์หรือเคยอบรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัวโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 10 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในระยะที่ 3 น าเครื่องมือที่ได้พัฒนาในระยะที่ 2 มาใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 
  1. คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยคู่มือส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับนักเรียน  
จากการก าหนดรายละเอียดตามรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจากการศึกษาในระยะที่ 1 น ามาพัฒนาเป็นคู่มือและทดลองใช้
ในระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ด้วยแบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่มคี่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของพ่ีเลี้ยงที่มีต่อกิจกรรมและคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิค อีดีเอฟอาร์ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน 
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โดยเก็บข้อมูล จ านวน 3 รอบ วิเคราะห์และสรุปค่าสถิติ จากแบบสอบถามด้วยเทคนิค อีดีเอฟอาร์ รอบ
ที่ 3 มีข้อค าถาม 156 ข้อ และเลือกข้อค าถามที่เป็นฉันทามติ (Consensus) ทีม่ีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 
และมีค่าพิสัยควอร์ไทล์ เท่ากับ 0.00 สอดคล้องกับ Khunchompu (2018) และ Salaksilp (2019)  
โดยมีข้อค าถามที่เป็นไปตามเงื่อนไข 152 ข้อ น ามาก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบจ านวน 3 ด้าน 
แสดงดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 
 
 จากภาพที่ 1 พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็มศึกษา มีองค์ประกอบ ทั้ง 3 ส่วน ดังนี้  

นโยบาย หลักการและแนวคิด 
นโยบายการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0 

ทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
ระบบโครงสร้างของ 

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

 

Google Classroom 
 Google Forms 
 Google Sites 
 Google Search 
 Google Drive 
 Google mail 
 YouTube 

 

ข้ันท่ี 1 เปิดโลกการเรียนรู้ ข้ันที่ 1 เปิดโลกการเรียนรู้ 
ข้ันที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
ข้ันที่ 3 วางแผนการด าเนินงาน 
ข้ันที่ 4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ 
ข้ันที่ 5 จัดท ารายงานและคู่มือ 

ข้ันที่ 6 สานต่อการเรียนรู้ 
 

 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
ระ

บบ
พี่เ

ลี้ย
ง 

สะ
เต

็มศึ
กษ

า 

 ความรู้ความเข้าใจ 
 1. การพฒันาโครงงาน 
 2. การใช้งานเทคโนโลยสีมองกล 
 3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    
    วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 
 

 ทักษะการเรียนรู้ 
 1. การท างานเป็นทีม 
 2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
 

  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
  1. การพัฒนาช้ินงานโครงงาน 
  2. การน าเสนอผลงาน 

 
 

 

การวัดและประเมินผล 

คุณลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู ้ คุณลักษณะของนักเรียน 

 1. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 2. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ    
     วิศวกรรมในการพัฒนาโครงงาน 
 3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
 

 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การพัฒนาโครงงานและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 

     และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 2. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรรม       
    ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
 3. มีทักษะการน าเสนอผลการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี 

 สมองกลฝังตัว  

ตัวชี้วัดของรูปแบบ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมการท างานของเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัว 

การใช้งานอุปกรณ์เพิ่มเติมเชื่อมต่อ 
กับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ 
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 ส่วนที่ 1 ด้านนโยบาย หลักการและแนวคิด ได้แก่ ด้านนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา 
 ส่วนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็มศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้  
   1. ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัวในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้และน าสู่การออกแบบโครงงาน 
คือ (1) ระบบโครงสร้างของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (2) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม  
การท างานของเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ (3) การใช้งานอุปกรณ์เพ่ิมเติมเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
   2. ด้านการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณา
การความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพ่ือออกแบบและพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่มีพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ขั้น คือ (1) เปิดโลกการเรียนรู้ (2) วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (3) การวางแผน
ด าเนินการ (4) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ (5) จัดท ารายงานและคู่มือ และ (6) สานต่อการเรียนรู้   
   3. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย การใช้ Google Classroom ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ Google Forms ในการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
ประเมินต่าง ๆ การใช้ Google Sites ในการน าเสนอกิจกรรมของนักเรียน การใช้ Google Search 
เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลใช้ในการเรียนรู้ การใช้ Google Drive เป็นเครื่องมือในการน าเสนอข้อมูล
ออนไลน์ หรือการแชร์ข้อมูล การใช้ Google Mail ในการลงชื่อเช้าใช้งาน Google Classroom และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน YouTube   
   4. ด้านการวัดและประเมินผล เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนจาก
การเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยการวัดผลการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ  
(1) ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาโครงงาน การใช้งานเทคโนโลยีสมองกลและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการพัฒนาโครงงาน (2) ทักษะการเรียนรู้ ในการท างาน
เป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และ (3) โครงงาน
คอมพิวเตอร์ เป็นการประเมินผลการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ที่พิจารณาการน าเสนอผลงานและ 
การพัฒนาชิ้นงานโครงงาน  
  ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดของรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ด้านคือ (1) ด้านคุณลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  การบูรณาการองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมในการพัฒนาโครงงานและส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (2) ด้านคุณลักษณะของนักเรียน 
ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
โครงงานและความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรม การมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และ ทักษะการน าเสนอผลการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 2. ผลการพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 ผู้วิจัยน ารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ตามภาพที่ 1 มาก าหนดรายละเอียดของ
คู่มือวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือนักเรียน พร้อมเครื่องมือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นพัฒนา
เครื่องมือ ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ  ผลการพัฒนา
คู่มือแสดงดังภาพที่ 2  
 
 

                                                              
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนว  

สะเต็มศึกษาส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และส าหรับนักเรียน 
 
  จากภาพที่ 2 คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง ส าหรับนักเรียน มีองค์ประกอบรายละเอียดดังนี้ 
  1. ความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
  2. รายละเอียดของคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหาและจุดประสงค์  
  3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 6 ขั้น  
  4. การวัดและประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ ใบ

(ก) คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
เพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็ม

ศึกษาส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง 
 

(ข) คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
เพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็ม

ศึกษาส าหรับนักเรียน 
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กิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและแบบประเมินโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
  5. ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย บทบาทของนักเรียน บทบาทของพ่ีเลี้ยง 
แผนการจัดกิจกรรม ค าแนะน าการเข้าใช้งาน google classroom เบื้องต้น และตารางจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็มศึกษา 
  ผู้วิจัยน าคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
แนวสะเต็มศึกษาส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับนักเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน 
ประเมินความเหมาะสม โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต่อคู่มือส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยงโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, SD. = 0.55) และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต่อคู่มือส าหรับ
นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.57, SD. =0.53) ตามล าดับ 
  3. ผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
  3.1  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยน าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ หลังจากนั้นน าคะแนนที่
ได้จากการทดสอบหลังเรียนกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
(Dependent Samples) แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. t p-value 
ทดสอบก่อนเรียน 30 20 8.10 5.47 

23.74 .000** 
ทดสอบหลังเรียน 30 20 13.73 5.93 

หมายเหตุ **ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  
 
  จากตารางที่ 1 ค่า p-value = .000 มีค่าน้อยกว่า .01 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและ
ก่อนเรียนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
   3.2 ผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยผู้วิจัยน าคะแนนใบกิจกรรมจากการท า
กิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน จ านวน 10 กลุ่ม โดยแบ่งออกกลุ่มละ 3 คน พบว่า กลุ่มนักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจากใบกิจกรรมเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 2.69,  
S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า มีคะแนนผลการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอยู่
ระหว่าง 1.67 - 3.00 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของกลุ่ม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยผล
การเรียนรู้อยู่ระหว่าง 2.45 - 2.87  
  3.3 ผลการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ การประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ได้จากกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยคู่มือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินโครงงาน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีคะแนน
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ประเมินด้านทักษะการน าเสนอโครงงานและการจัดท ารายงานเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.44 - 2.89 และมี
คะแนนประเมินด้านผลงานหรือชิ้นงานโครงงานเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.17 - 2.67 
  3.4  ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยผู้วิจัยร่วมกับพ่ี
เลี้ยงประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 30 คน โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือที่พัฒนาขึ้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผล พบว่า  

  3.4.1 ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม นักเรียนมีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรม
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ระหว่างร้อยละ 36.67 – 100.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนแสดงพฤติกรรมการวางแผนพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการถ่ายทอดนวัตกรรม/ชิ้นงาน ร้อยละ 100.00 นักเรียนแสดงพฤติกรรมการปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องของนวัตกรรมให้ดีขึ้น ร้อยละ 80.00 นักเรียนแสดงพฤติกรรมการพัฒนานวัตกรรมและ
ประเมินระหว่างการพัฒนาและประเมินสรุปประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนา ร้อยละ 36.67 

  3.4.2 ด้านการท างานเป็นทีม นักเรียนมีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรมด้านการ
ท างานเป็นทีมอยู่ระหว่างร้อยละ 86.67 – 100.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการวางแผนการท างานและการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม ร้อยละ 100.00 นักเรียนแสดง
พฤติกรรมการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มและน าเสนอและยอมรับ
ความคิดของตนเองและผู้อ่ืน แสดงพฤติกรรมร้อยละ 93.33 นักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ความไว้วางใจและร่วมมือในการท างาน) 
แสดงพฤติกรรมร้อยละ 86.67 

  3.4.3 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนมีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรม
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ 90.00 – 100.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการใช้ Google Classroom, Google Site ในการสื่อสาร ร้อยละ 100.00 
นักเรียนแสดงพฤติกรรมการใช้ Google Classroom, Google Search, Google Drive, YouTube, 
Google Site ในการท างาน ร้อยละ 96.67 นักเรียนแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาแสดง ร้อยละ 93.33 และนักเรียนแสดงพฤติกรรมการใช้ Google Classroom, Google 
Search, Google Drive, YouTube ในการเรียนรู้ ร้อยละ 90.00 

  3.4.4 ด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการในการพัฒนาโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
พบว่า มีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรมด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการในการพัฒนาโครงงานตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา อยู่ระหว่างร้อยละ 23.33 – 100.00  
  3.5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  จากการตอบ
แบบสอบถามของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อ
กิจกรรมและคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.47)  
  3.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพ่ีเลี้ยงที่มีต่อกิจกรรมและคู่มือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากการตอบ
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แบบสอบถามของพ่ีเลี้ยงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน พบว่า พ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและ
คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47)  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า 
  1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
ด้านนโยบาย หลักการและแนวคิด ประกอบด้วย ด้านนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ด้านทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา ส่วนที่ 2 กิจกรรม 
การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 2. ด้านการพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ขั้น โดยเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่มีพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า
ในการเรียนรู้ 3. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วยการวัดผลการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ (1) ความรู้ความเข้าใจ (2) ทักษะการเรียนรู้ และ  
(3) โครงงานคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดของรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ด้านคือ (1) ด้านคุณลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้ (2) ด้านคุณลักษณะของนักเรียน อันเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ท าการจัดเก็บข้อมูล 
โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ ข้อมูลที่ได้เกิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 น ามาสู่การวิเคราะห์
เป็นข้อค าถามในรอบที่ 2 และ 3 ส่งผลให้ได้ข้อมูลมีความครอบคลุมทุกด้านในการสังเคราะห์รูปแบบ 
และผู้ เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Thienthong (2011) กล่าวว่า เทคนิคอีดีเอฟอาร์ (Ethnographic Delphi Futures Research : 
EDFR) เป็นเทคนิคหนึ่งที่น ามาใช้ในการศึกษาการวิจัยในอนาคต โดยเทคนิค อีดีเอฟอาร์ เป็นการน า
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์ด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง น ามา
พยากรณ์ภาพในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นไปได้ และสอดคล้องกับ Homkrailach (2019) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพโดยใช้เทคนิคอีดี
เอฟอาร์ โดยผลการสังเคราะห์รูปแบบ พบว่า รูปแบบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายการจัด
การศึกษา ส่วนที่ 2 การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
และส่วนที่ 3 คุณลักษณะของคู่มือการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
เท็คสตาร์ทอัพ  
 2. ผลการพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า องค์ประกอบของคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกล
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เพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง  และส าหรับ
นักเรียน ประกอบด้วย (1) ความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (2) รายละเอียดของคู่มือประกอบด้วย เนื้อหาและจุดประสงค์  
(3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (4) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ ใบกิจกรรม จ านวน 10 กิจกรรม แบบประเมินโครงงาน
คอมพิวเตอร์และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (5) ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย บทบาทของนักเรียน บทบาทพ่ีเลี้ยง แผนการจัดกิจกรรม ค าแนะน าการเข้าใช้งาน google 
classroom เบื้องต้น และตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือ
ส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด อันเนื่องมาจาก 
คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา พัฒนาจากรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจากระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน มีความ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านจากความเห็นที่เป็นฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การใช้เทคนิคพ่ีเลี้ยงหรือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เมื่อน ามาพัฒนาเป็นคู่มือ จึงท าให้มีความสมบูรณ์และ
องค์ประกอบชัดเจนในประเด็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งคู่มือส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง รวมถึงคู่มือ
ส าหรับนักเรียน ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Klintawon (2015) ได้วิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพ่ีเลี้ยง โดยได้พัฒนาคู่มือ
ส าหรับผู้สอน คู่มือส าหรับพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อกิจกรรมพร้อมเครื่องมือของกิจกรรมเฉลี่ยโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. ผลการทดลองใช้คู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า  
   3.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียนและมี
ผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้
ของคู่มือตามรูปแบบ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาสาระและเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมการฝึกปฏิบัติตามใบกิจกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มีการฝึกปฏิบัติใช้งาน
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติมส าหรับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึก
คิด ปฏิบัติทดลอง ซ่ึงสอดคล้องกับ Arsasuek (2017) ได้ท าวิจัยเรื่อง การส่งเสริมนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ตามรูปแบบของสะเต็มศึกษา เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม คิดเป็นร้อยละ 76.19 
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75 และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   3.2 นักเรียนมีผลการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ มีคะแนนประเมินด้านผลงานหรือ
ชิ้นงานโครงงานเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.17 - 2.67 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงระดับมาก ด้านทักษะ
การน าเสนอโครงงานและการจัดท ารายงานเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.44 - 2.89 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
อันเนื่องมาจาก นักเรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนการพัฒนาโครงงานส่งผลให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงงานด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นด้วยตนเองผ่านการ
น าเสนอการรายงานผลการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ Chaipila & Chanunan 
(2016) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิด STEM Education เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิด STEM Education มาประยุกต์ใช้ได้ดีและยังสามารถเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังได้ใช้ความรู้ของแต่ละคนได้อย่างเต็ม
ความสามารถอีกด้วย 
   3.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมอยู่ระหว่างร้อยละ 36.67 – 100.00 นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการท างานเป็นทีมอยู่
ระหว่างร้อยละ 86.67 – 100.00 นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 90.00 – 100.00 และนักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการในการพัฒนา
โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่ระหว่างร้อยละ 23.33 – 100.00 อันเนื่องมาจาก การพัฒนา
รูปแบบผู้วิจัยได้ก าหนดนโยบาย หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบที่เป็นแนวทางส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 6 ขั้นที่บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมในการ
พัฒนาโครงงานและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Sena Pa & Samang (2016) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 2.71 และ 3.62 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาทางทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม 
  3.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนและพ่ีเลี้ยง ที่มีต่อกิจกรรมและคู่มือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันเนื่องมาจาก คู่มือส าหรับวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับ
นักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงาน
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คอมพิวเตอร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ที่เป็นฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
21 คน น ามาออกแบบเป็นขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และองค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือส าหรับ
วิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับนักเรียน ก าหนดบทบาทของพ่ีเลี้ยง บทบาทของนักเรียนในการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจน ส่งผลให้พ่ีเลี้ยงและนักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพ่ือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับ
วิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือส าหรับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ Homkrailach 
(2019) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
อัพโดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ โดยพัฒนาคู่มือการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วยคู่มือวิทยากรและพ่ีเลี้ยง และคู่มือนักศึกษาตามรูปแบบ พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคู่มือและกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับการน างานวิจัยไปใช้ วิทยากรและพ่ีเลี้ยงต้องคอยระวังความปลอดภัยของ
นักเรียนและการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ท างานร่วมกับบอร์ดคิดไบร์ท 
หรือเครื่องมือช่าง เช่น สว่าน เครื่องเจียร์ไฟฟ้า หรือหัวแร้งบัดกรี เนื่องจากการต่อวงจรผิดพลาดอาจ
ท าให้อุปกรณ์เสียหายแล้วอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เนื่องจากอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายจากการ
ใช้งานได ้
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป จากการทดลองใช้พบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ 
สามารถพัฒนาชิ้นงานได้ส าเร็จโดยบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งมีพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน า ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการอบรมและพัฒนาพ่ีเลี้ยงและนักเรียน ให้เป็นวิทยากรแกนน า
ในลักษณะ Training the Trainer ส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ โดยใช้คู่มือที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายผลการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและส่งเสริม
การพัฒนาโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได ้
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านที่กรุณาตอบ
แบบสอบถามและประเมินเครื่องมือการวิจัย ขอบคุณพ่ีเลี้ยงและนักเรียนที่ร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ 
 

References 
Arsasuek, S. (2017). ka ̄n songsœ ̄m nak pradit run yao du ̄ai kitc ̌hakam ka ̄nri ̄anru ̄ 

ta ̄m ru ̄pbæ ̄p kho ̜̄ng sa tem sưksa ̄ phư ̄a phatthana ̄ phon samrit tha ̄ngka ̄n 
ri ̄an læ c ̌he ̄takhati to ̜̄ witthaya ̄sa ̄t kho ̜̄ng nakri ̄an nai chan ri ̄an 
witthaya ̄sa ̄t chan matthayommasưksa ̄ pi ̄ thi ̄ sa ̄m [The encouragement of 
students' learning achievements and their attitudes towards science through 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 3 (September – December 2021) 

  
 

206 

the stem education instructional method in science class at the 9th grade 
level]. Master’s thesis. Rajabhat Maha Sarakham University.  

Chaipila, D. & Chanunan, S. (2016). phonka ̄n c ̌hat kitc ̌hakam ka ̄nrīanru ̄ bæ ̄p khro ̄ng 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
นิทานคุณธรรมส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) ศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการ พัฒนาความสามารถ ในการสร้ า งสร รค์ นิ ทานคุณธรรมส าหรั บนั กศึ กษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ขั้นตอนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จ านวน 54 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด าเนินการวิจัยวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบมี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ แบบประเมินคุณภาพนิทานคุณธรรม ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้คา่ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนาเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับและค าถามปลายเปิด 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประยุกต์แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพ์ซัน (Simpson) และแฮร์โรว์ (Harrow) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 หลักการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนามี  5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ ศึกษาต้นแบบ ลงมือปฏิบัติ ทดลองใช้ 
และรายงานผล และ องค์ประกอบที่ 3 การตรวจสอบผลการพัฒนา ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
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รูปแบบพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา พบว่า นักศึกษาสามารถ
สร้างนิทานคุณธรรมจ านวน 9 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พอประมาณ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยทุกเรื่องมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการพัฒนาในระดับมากที่สุดและมี
ความรู้สึกในเชิงบวกต่อขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การสร้าง
นิทานเป็นเรื่องง่าย ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครู่ได้ในอนาคต  
 
ค าส าคัญ 
 รูปแบบการพัฒนา ความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรม 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this research were 1) to construct the development model 
of creative moral tale ability for the student in the faculty of Education, Chiang Mai 
Rajabhat University, 2) to study the results of using the model of creative moral tale 
ability for the student in the faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, and 
3) to study the satisfaction of students with the development process. The sample was 
54 students of the Faculty of Education, who enrolled in an Educational Research 
course in the first semester of the academic year 2019. Conduct research during 1 July 
2019 until 30 September 2019. The instruments used in this research were the quality 
evaluation form of the model with 5 level rating scale and the evaluation which 
showed the Index of Item Objective Congruence 1.00 for all item, the quality 
evaluation form of moral tales with 5 level rating scale and the evaluation which 
showed the Index of Item Objective Congruence between 0.67-1.00, and the 
satisfaction questionnaire for the development with 5 level rating scale and open-
ended questions and the evaluation which showed the Index of Item Objective 
Congruence between 0.67-1.00, the reliability was 0.80. The data were analyzed by 
mean and standard deviation and content analysis.  
 The results of this research showed that: 1) The model had applied the 
Simpson and Harrow skills development concept, consisting of component 1, 
development principles, component 2, development process has 5 steps, namely, 
awareness, the study of prototype Implementation, trial and reporting, and component 
3, checking of development results the quality inspection results of the model showed 
that the quality is very good. 2) The results of using a development model showed 
that the students were able to create 9 moral tales related to the philosophy of 
sufficiency economy regarding modesty, gratitude, honesty, discipline, and generosity. 
The quality of moral tales had passed the good level. 3) The students are satisfied 
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with the development process at the highest level. In addition, there was a positive 
feeling toward the development process, including being proud of their work creating 
a tale is easy. As well as able to be applied for a moment in the future. 
 
Keywords 
           The Development Model, Creative Moral Tale Ability 
 
ความส าคัญของปัญหา             
 สถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายส าคัญคือ การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการ 
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง  ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
(Chindanuruk, 2017) ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
จัดการศึกษา 4.0 เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์นั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้ างนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา สามารถเผชิญกับปัญหา แก้ปัญหา  
ได้ดี และยังช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
สังคม เพ่ือเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้รองรับกับสถานการณ์ของสังคมจึงได้มีการก าหนดแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีเป้าหมายโดยสรุปคือ คนไทยมีคุณธรรม  
มีภูมิคุ้มกัน ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน (Ministry of Education, 2017)  

 ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ปัจจัยส าคัญที่ ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่  คุณภาพครู  
(Thamrongthanyawong, 2014) ครูที่ดีจะต้องเกิดจากการถูกบ่มเพาะจากสถาบันผลิตครู ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการพัฒนาผู้ที่ เรียนครูให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู   
พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน คือ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม นอกจากนี้
ต้องมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Secretariat Office of the Teachers Council, 2019) ส าหรับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็จะต้องด าเนินการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของคณะที่ว่า ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(Faculty of Education, 2019) ดังนั้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามจึงควรที่จะ
สามารถสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองได้ ภายหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและได้เป็นครูผู้สอนของ
สถานศึกษาที่ขาดแคลน ทั้งนี้จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางการศึกษา พบว่า ขั้นตอน
การคิดนวัตกรรมถือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก นักศึกษาไม่สามารถคิดนวัตกรรมด้วยตนเองได้ หากมี
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนแล้วอาจช่วยให้ได้ผลงานที่
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มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) 
และแฮร์โรว์ (Harrow)  มีเป้าหมายที่เหมือนกันคือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะปฏิบัติจนเกิดความ
ช านาญ แต่ต่างกันที่ล าดับขั้นของการพัฒนาโดยพบว่า แนวคิดของซิมพ์ซัน (Simpson) จะเริ่มต้นด้วย
ขั้นตอนการรับรู้ ส่วนแนวคิดของ แฮร์โรว์ (Harrow)  จะเริ่มต้นด้วยขั้นการเลียนแบบ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้
น าแนวคิดทั้ง 2 สังเคราะห์และสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานขึ้นมา 
ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอ่ืน ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอนจะน ามาซึ่งทักษะและความช านาญในการสร้างนวัตกรรมต่อไป และเพ่ือเป็นการเตรียม  
ครูที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและรองรับต่อสภาพบริบทของท้องถิ่น 

 นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในสถานศึกษาเครือข่ายการบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ ฮ่องสอน พบว่าปัญหา 
ของสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ส าคัญคือ มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากที่ขาดแคลนหนังสือที่เหมาะสม
กับการส่งเสริมการอ่าน อาทิ นิทาน หนังสืออ่านเล่นส าหรับเด็ก เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ่ง
เป็นปัญหาที่แก้ไขค่อนข้างยาก หากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาและได้ไปด ารงต าแหน่ง
เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาเหล่านั้นก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะ
ที่ได้รับผิดชอบในการสอนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของครุศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็น ในการหารูปแบบในการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากปัญหาท้องถิ่น
และจากเรื่องง่าย ๆ ทั้งนี้เห็นว่านิทานที่มีเนื้อหาเปนเรื่องราวที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมความดีงาม
นั้นมีอิทธิพลตอผู้เรียนมากเพราะตัวละครในนิทานสามารถเราความสนใจและมีพลังโนมนาวทัศนคติ
ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดเพราะธรรมชาติของเด็กที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู ที่มี
ความสามารถหรือบุคคลที่เด็กพอใจ (Chonburi, Phanichphalinchai, & Wiboonrangsan, 2010) 
นอกเหนือจากการเรียนรู้กระบวนการวิจัยตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว นักศึกษาควรได้รับ
การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ิมเติมอีกด้วย จากความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมส าหรับนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ โดยทดลองกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาความสามารถในการสร้างหนังสือนิทานซึ่งเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาในชั้น
เรียน ตลอดจนสถาบันผลิตครูอ่ืน ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไข
ปัญหาความขาดแคลนหนังสืออ่านส าหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง  
   
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย 

1) รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นอย่างไร 

2) ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรม 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอย่างไร 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
นิทานคุณธรรมเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
2) เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทาน

คุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนาความสามารถในการ

สร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การวิจัยทาง
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 375 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การวิจัย
ทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จ านวน 54 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทาน
คุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมที่ประเมินจาก
คุณภาพของนิทานคุณธรรม และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ โดยมีรายละเอียดการประเมิน
แต่ละด้าน ดังนี้ 
       ความถูกต้อง คือ การพิจารณาความถูกต้องในเรื่อง 1) แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้
สอดคล้องกับสิ่งที่พัฒนา 2) ขั้นตอนการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน 3) วิธีการและ
เครื่องมือประเมินผลแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน และ 4) เกณฑ์การประเมินผลภายหลังการพัฒนามี
ความชัดเจน  
 ความเหมาะสม คือ การพิจารณา 1) องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 
2) ขั้นตอนการพัฒนามีวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา และ 3) ระยะเวลาและช่วงเวลาของ
ขั้นตอนการพัฒนามีความเหมาะสม 
 ความเป็นประโยชน์ คือ การพิจารณาประโยชน์ 1) รูปแบบช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจในการสร้างนิทานคุณธรรม 2) รูปแบบช่วยพัฒนาทักษะปฏิบัติในการสร้างนิทานคุณธรรม 
และ 3) รูปแบบช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดสร้างนวัตกรรมการศึกษา   
  3.2 แบบประเมินคุณภาพของนิทานคุณธรรม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตรวจสอบคุณภาพโดย หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความ
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สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยมีรายละเอียดการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ขนาดของรูปเล่มมี
ความเหมาะสม 2) การออกแบบสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 3) ภาพประกอบปกสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
ด้านการจัดภาพ 4) ภาพประกอบมีความสวยงาม 5) ภาพสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 6) เนื้อ
เรื่องมีความน่าสนใจ 7) เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่อง 8) เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 9) ข้อคิด
ของเรื่องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 10) เนื้อเรื่องมีความแปลกใหม่  
  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนา เป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ และข้อค าถามปลายเปิด หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 น าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเครื่องมือโดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เคยเรียน
วิชาการวิจัยทางการศึกษาผ่านมาแล้ว จ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.80 โดยมีรายละเอียดการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้ 
ขั้นการศึกษาต้นแบบ ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการรายงานผล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
   4.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
และแฮร์โรว์ น ามาสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติ ได้แก่ 1) หลักการพัฒนา 2) ขั้นตอนการพัฒนา และ 3) การตรวจสอบผลการพัฒนา จัดท าใน
รูปแบบของคู่มือ 
   4.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มแรกจ านวน 3 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย การวิจัยทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ปรับแก้ไขตามข้อสรุปของการสนทนากลุ่ม ส าหรับ
กลุ่มที่สอง เป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย การวิจัย
ทางการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพรูปแบบ 3 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.2 ขั้นการทดลองใช้และศึกษาผลของการใช้รูปแบบ 
   4.2.1 รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นอาสาสมัคร โดยมีนักศึกษาที่สมัครใจ
เข้าร่วมจ านวน 54 คน แล้วแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ได้จ านวน 9 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  
   4.2.2 ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการสร้างนิทานกลุ่มละ 1 เรื่อง
วิธีด าเนินการใช้รูปแบบตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการพัฒนา 
   4.2.3 ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของรูปแบบ ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2562 ในช่วงเวลาวันเสาร์ จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง โดยมี
กิจกรรม ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทาน 
 

ขั้นตอนการพัฒนา กิจกรรม แนวคิดที่ใช้ จ านวนชั่วโมง 

ขั้นการรับรู้ 
กิจกรรมการสร้างความตระหนัก และการรับรู้ถึง
สภาพของโรงเรียนในชุมชน  

ซิมพ์ซัน 3 

ขั้นการศึกษาต้นแบบ กิจกรรมการสังเกต เลยีนแบบจากนิทานต้นแบบ แฮร์โรว ์ 3 

ขั้นการลงมือปฏิบัต ิ
เรียนรู้วิธีการสร้างนิทาน 
กระท าตามค าสั่ง 
ฝึกฝนท าตามขั้นตอน 

ซิมพ์ซัน และ
แฮร์โรว ์

9 

ขั้นการทดลองใช ้

เรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างง่าย 
สร้างเครื่องมืออย่างง่าย 
คัดเลือกกลุ่มเปา้หมายเพื่อทดลองใช้นิทาน 
น านิทานไปทดลองใช้ในเวลาว่าง 

ซิมพ์ซัน และ
แฮร์โรว ์

3 

ขั้นการรายงานผล 

กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติอย่างง่าย 
น าเสนอผลการทดลองใช้นิทาน 
สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาและสรา้งสรรค์นิทาน
ในครั้งต่อไป 

ซิมพ์ซัน 6 

 
   4.2.4 เก็บรวบรวมหลังสิ้นสุดการพัฒนา ได้แก่ การประเมินคุณภาพของ
นิทานคุณธรรม ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนา 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 3 ด้าน คือ ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ การประเมินคุณภาพของนิทาน
คุณธรรม ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส าหรับข้อค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างรูปแบบ 
  1.1 จากผลศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
และแฮร์โรว์ น ามาสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  1 หลักการพัฒนา เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา 
ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีหลักในการพัฒนาทักษะปฏิบัติ แนวคิดในการส่งเสริมการสร้างสรรค์
นิทาน และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนา มี  5 ขั้นตอน คือ การ
รับรู้ ศึกษาต้นแบบ ลงมือปฏิบัติ ทดลองใช้ และรายงานผล และองค์ประกอบที่ 3 การตรวจสอบผล
การพัฒนา เป็นการประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนา ใช้การประเมิน 2 ด้าน คือ คุณภาพของนิทาน 
และความพึงพอใจของนักศึกษา รูปแบบมีลักษณะดังภาพ 
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ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่มา: Sanjaiprom (2019) 
 
  1.2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า มี
คุณภาพด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ ในระดับมากท่ีสุด และในภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ  
  2.1 จากผลการพัฒนาพบว่า มีนักศึกษาจ านวน 54 คน แยกเข้ากลุ่มได้จ านวน 9 
กลุ่ม ได้ผลงานนิทานคุณธรรม กลุ่มละ 1 เรื่อง รวมจ านวน 9 เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยและ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปรากฏดังภาพ 
 

                     

                   

หลักการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนา

1.แนวคิดทฤษฎี 
  1.1 แนวคิดทฤษฎีในการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์
ซัน (Simpson, 1972) และ 
แฮร์โรว์ (Harrow, 1972) 
   1.2 แนวคิดในการสร้าง
นิทาน 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
 

ขั้นการรับรู ้

ขั้นการศึกษาต้นแบบ 

ขั้นการลงมือปฏิบตั ิ

ขั้นการทดลองใช้ 

ขั้นการรายงานผล 

การตรวจสอบผลการพัฒนา 

1.คุณภาพของนิทาน 
2.ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อข้ันตอน
การพัฒนา 
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 นอกจากนี้ผลการประเมินนิทานคุณธรรม พบว่า มีคุณภาพในระดับดีมากจ านวน 8 เรื่อง 
และระดับดีจ านวน 1 เรื่อง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพนิทานคุณธรรม 
 

เรื่อง ค่าเฉลี่ย (n=5) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. ต้นกล้าผู้กตัญญู 4.62 0.84 ดีมาก 
2. วินัยของพอใจ 4.56 0.55 ดีมาก 
3. หนูแน็คติดโทรศัพท ์ 4.60 1.58 ดีมาก 
4. มะนาวเด็กดีมีน้ าใจ 4.62 0.84 ดีมาก 
5. ข้าวตังยอดกตัญญู 4.60 1.41 ดีมาก 
6. ลิงน้อยเด็กซื่อสัตย์ 4.62 0.84 ดีมาก 
7. อ้นมีวินัย 4.60 1.22 ดีมาก 
8. รถแข่งมหัศจรรย์ 4.36 1.14 ดี 
9. สองพ่ีน้องยอดกตัญญู 4.64 0.89 ดีมาก 

   
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อขั้นตอนการพัฒนา โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตามข้ันตอนการพัฒนา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีเพียง 1 ขั้นตอนที่อยู่ในระดับมาก คือ ขั้นการทดลองใช้ ดังตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ขั้นตอนการ

พัฒนา 
 

ขั้นตอนการพัฒนา ค่าเฉลี่ย (n=54) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1.ขั้นการรับรู้ 4.70 0.57 มากที่สุด 
2.ขั้นการศึกษาต้นแบบ 4.72 0.60 มากที่สุด 
3.ขั้นการลงมือปฏิบัติ 4.83 0.50 มากที่สุด 
4.ขั้นการทดลองใช้ 4.35 0.85 มาก 
5.ขั้นการรายงานผล 4.80 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 4.68 0.19 มากที่สุด 
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 นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการพัฒนาโดยมีความคิดเห็นในเชิงบวก 
ได้แก่ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การสร้างนิทานเป็นเรื่องง่าย ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเป็นครู่ได้ในอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคุณภาพด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม 
และความเป็นประโยชน์ ในระดับมากท่ีสุด และในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีกระบวนการสร้างอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาตามแนวทางกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างรูปแบบ ของ Buosonte (2009) 
ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์และส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาหรือความต้องการ การ
ออกแบบสร้างและประเมินนวัตกรรม การน านวัตกรรมไปทดลองใช้ การประเมินและปรับปรุง
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  โดยเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการสอนการวิจัยทางการศึกษาของผู้วิจัย ในหัวเรื่องการพัฒนานวัตกรรม ท าให้พบว่า 
มีปัญหาเกิดข้ึนกับผู้เรียน ตลอดจนจากประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
ก็พบว่าครูผู้สอนมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ความต้องการของสถานศึกษา 
ในชุมชน ผนวกกับการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน และแฮร์โรว์ น ามา
ออกแบบ เป็นรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนานักศึกษา 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการรับรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอน
จากแนวคิดของซิมพ์ซัน เป็นขั้นการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เรียนได้รับรู้ในสิ่งที่จะท าโดยการท างานนั้น
อย่างตั้งใจ ผู้สอนเร้าความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับ Puachindanet (2015) ที่พัฒนารูปแบบ
การสอนทักษะการปฏิบัติในงานตัดเย็บด้วยกิจกรรมหมอนแฟนซี ซึ่งท าการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยเริ่มต้นขั้นตอนการสอนขั้นการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด
วัตถุประสงค์ในการเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้เป้าหมายของการเรียนและมีความพร้อมที่จะเรียน
เช่นเดียวกับการวิจัยนี้ ล าดับต่อมาผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดขั้นตอนของแฮร์โรว์ คือขั้นการ
เลียนแบบ เนื่องจากนักศึกษายังนึกภาพไม่ออกและไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การเลียนแบบ
ตัวอย่างจากสิ่งที่ง่าย ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างนิทานได้ หลังจากนั้นจึงได้ผสานแนวคิดทั้งของ
ซิมพ์ซันและแฮร์โรว์ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเอง 
ลองผิดลองถูกจนช านาญ แล้วจึงมีการทดลองใช้ เมื่อก าหนดขั้นตอนหลักแล้ว ผู้วิจัยจึงน ามาออกแบบ
เป็นกิจกรรมย่อยในแต่ละขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ได้จ านวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้าง
ความตระหนัก และการรับรู้ถึงสภาพของโรงเรียนในชุมชน จ านวน 3 ชั่วโมง กิจกรรมการสังเกต 
เลียนแบบจากนิทานต้นแบบ จ านวน 3 ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการสร้างนิทาน กระท าตามค าสั่ง 
ฝึกฝนท าตามขั้นตอน จ านวน 9 ชั่วโมง กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างง่าย สร้างเครื่องมืออย่าง
ง่าย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทดลองใช้นิทาน น านิทานไปทดลองใช้ในเวลาว่างจ านวน 3 ชั่วโมง 
และกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่ายน าเสนอผลการทดลองใช้นิทาน สะท้อนคิดเพ่ือ
การพัฒนาและสร้างสรรค์นิทานในครั้งต่อไปจ านวน 6 ชั่วโมง เมื่อได้รูปแบบและกิจกรรมแล้วจึงน าไป
ท าการจัดประชุมกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่าง
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รูปแบบ พบว่าข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของกิจกรรมและการวัดประเมินผลใน
แต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่ม
จ านวน 5 คน ท าการประเมินคุณภาพของรูปแบบ จึงมั่นใจได้ว่ารูปแบบมีคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง 
 2. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์นิทานคุณธรรม ได้จ านวน 9 เรื่อง  
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ ความมีวินัยและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ล้วนเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สังคม 
ท้องถิ่น และประสบการณ์การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการน ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนานักศึกษานั้นได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ 
วันละ 3 ชั่วโมง มีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นกันเอง และมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม
ก่อนการเริ่มการพัฒนา ใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาท าความรู้จักกันและมีการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 การรับรู้และการเตรียมความพร้อม ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการให้
นักศึกษาเริ่มเกิดความรู้สึกถึงบทบาทของการเป็นครูเพ่ือท้องถิ่น มีการน าเสนอปัญหาของสถานศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบนพื้นที่สูง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน เพ่ือสร้างความตระหนักในปัญหาของโรงเรียนดังกล่าว ตลอดจนบทบาทของครูเพ่ือ
ท้องถิ่น เป็นการปลุกเร้าจิตส านึกที่ดีในการเริ่มท างาน ท าให้นักศึกษาเกิดความต้องการจะเข้าร่วม
โครงการอย่างจริงจัง นอกจากนี้หลังการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน จะเห็น
ได้ว่า ปัจจัยด้านความตระหนักเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญต่อการเข้าร่วมโครงการ และความส าเร็จของการ
ท างาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Panphu (2018) ที่พบว่าความตระหนักรู้ในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อความมุ่งมั่นตั้งใจและความส าเร็จของการท างานนักศึกษาแบ่งกลุ่มกันตาม
ความสมัครใจ หลังจากนั้นเป็นขั้นการศึกษาต้นแบบนิทาน เนื่องจากนักศึกษาทุกคนไม่มีประสบการณ์
ในการสร้างนิทานมาก่อน การดูตัวอย่างและเลียนแบบถือเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้ โดยกิจกรรมขั้นนี้มีการยกตัวอย่างนิทานกระต่ายกับเต่า เนื้อหา ภาพ และการด าเนินเ รื่อง 
เรียนรู้วิธีการสร้างนิทาน ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติสร้างด้วยตนเองโดยค าแนะน าของผู้สอน 
เรียกว่าเป็นขั้น การท าตามค าสั่งและท าเพ่ือหาความถูกต้อง เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนไปศึกษานิทานต้นแบบ
ในเรื่องที่ตนเองชอบ วิเคราะห์ตัวละคร ปรับเปลี่ยนตัวละคร เช่น กระต่ายกับเต่า ก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระต่ายกับเต่า แต่งเรื่องให้ส าเร็จ ในชั่วโมงการพัฒนานั้นนักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีความภาคภูมิใจในผลงานของกลุ่มภายหลังจากนั้น 
ขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองใช้โดยให้นักศึกษาน านิทานที่ตนเองสร้างขึ้นไปทดลองใช้สอนนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ แล้วสังเกตผลการทดลองใช้ โดยในขั้นตอนนี้ พบว่า นักศึกษาค่อนข้าง
ตื่นเต้น เนื่องจากต้องเข้าสอนในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ผู้วิจัยต้องคอยให้ก าลังใจ เพราะเป็นสิ่ง
ใหม่ที่นักศึกษายังไม่คุ้นชินกับนักเรียนในห้องเรียนจริง โดยการน านิทานไปเล่าให้นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลฟัง พร้อมประเมินผล และขั้นที่ 5 การรายงานผล ให้ผู้เรียนกลับมาน าเสนอผลการทดลองใช้
นิทานหน้าชั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติ และริเริ่มการคิดด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนแม้จะไม่มีพ้ืนฐานในการสร้างนิทานมาก่อน ก็สามารถปฏิบัติได้   ส่งผลท าให้ได้นิทานที่ดี  
มีรูปภาพประกอบจากการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยสืบค้น จ านวน 9 เรื่อง ที่เป็นการสร้างนิทานเรื่อง
ใหม่ สามารถน าไปจัดท าฉบับส าเนาได้ ไม่ผิดจรรยาบรรณ ท าให้โรงเรียนที่ขาดแคลนนิทานได้ฝึกอ่าน
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นิทาน และสอดแทรกคุณธรรม ด้วย เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะปฏิบัติตาม
แนวทางของซิมพ์ซันและแฮร์โรว์ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Aunpia & Wattanasukchai (2014) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดของแฮร์โรว์ที่มีต่อความสามารถในการปั้นของเด็กอายุ 9-11 ปี ที่พบว่า ระดับความสามารถ
ในการปั้นของเด็ก 9-11 ปี หลังท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม
ศิลปะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเกี่ยวกับอารมณ์ ได้แก่ การ
แสดงให้เห็นถึงความสนใจ กระตือรือร้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของ
แฮร์ โรว์อยู่ ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Soraphum & 
Thanapatmeemanee (2019) ที่ท าการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพ์ซัน เพ่ือเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดมัลติมิเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับสูง 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ได้จริง คือ นักศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การสร้างนิทาน
เป็นเรื่องง่าย ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเป็นครู่ได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การเริ่มต้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์หรือผู้สนใจที่จะน า
รูปแบบไปใช้ จะต้องเน้นและให้ความส าคัญในการสร้างความตระหนักในความส าคัญของการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะความตระหนักจะมีผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจ ความขยันและอดทน จึงจะท า
ให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จได้ 
  1.2 การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนอาจช้าเร็วไม่เท่ากัน การน ารูปแบบไปใช้
จะต้องไม่เร่งรัด และปฏิบัติตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากทักษะเกิดขึ้นจากการหมั่นฝึ กฝนและ
ปฏิบัติ ดังนั้นควรให้เวลาในการปฏิบัติและฝึกฝนจะท าให้เกิดความช านาญและความมั่นใจในการต่อ
ยอดในที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนิทานคุณธรรม  
  2.2 ผู้สอนวิจัยทางการศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาครูที่สนใจอาจน า
รูปแบบไปปรับใช้ในการสร้างหลักสูตรการพัฒนาครูในการสร้างสื่อการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
การสอนตามสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 หลักการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว นักวิชาการพยายามก าหนด
หลักการและแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจและประสบความส าเร็จ
จากเกณฑ์ต่าง ๆ ปัจจัยเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถน ามาเป็นตัวก าหนดใน
การสร้างหลักการออกแบบเกมได้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ของผู้เล่น
เกมที่มีต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเกมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ได้จากนิสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในปีการศึกษา 2562 จ านวนรวม 445 คน สุ่มตัวอย่างจ านวน 113 คน เพ่ือตอบ
แบบสอบถามผลการรับรู้ต่อเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นแบบมาตรประมาณค่า จ านวน 35 ข้อ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.984 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนตั้งฉากแบบแวริแมกซ์ ผลการประเมินข้อมูลที่ใช้เพ่ือการ
จัดองค์ประกอบ พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.779 ค่า Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 
6519.945 Sig. 0.000  
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สกัดได้มีค่า Eigen มากกว่า 1.00 และสามารถอธิบายตัว
แปรทั้งหมดได้ร้อยละ 79.497 มี 5 องค์ประกอบ ซึ่งถือเป็นปัจจัยของการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ (1) ผู้เล่นและประสบการณ์ของผู้เล่น (2) การสะท้อนกลับจากการเล่นเกม (3) ความน่าดึงดูดใจ
ผู้เล่น (4) กติกาและข้อบังคับของเกม และ (5) ความท้าทายและการแข่งขัน ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถ
ช่วยให้ผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์ใช้ปัจจัยที่ได้ไปเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการออกแบบและผลิตเกม 
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ค าส าคัญ 
 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์  ปัจจัยการรับรู้ของผู้เล่น  การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ABSTRACT 
 Computer game design principles do not have certain rules. Scholars have tried to 
set the principles and guidelines for designing and developing computer games to be 
interesting and successful from various criteria. The factors about the feelings of computer 
gamers can be used to determine the principles of game design. The purpose of this research 
was to analyze the factors of perception of players towards components of computer 
games. The data collected from the students who studied in Computer Animation and 
Game major, the Faculty of Informatics, Mahasarakham University in the academic year 2019, 
a total of 445 people were randomly sampled 113 people. The rating scale questionnaire 
titled the perception of the game playing with 35 items which the Cronbach's alpha 
coefficient was equal to 0.984 were used to data collection. The statistic for analysis was 
exploratory factor analysis (EFA) with Principal component analysis (PCA) extracting, rotate 
the orthogonal axis with Varimax. The validation showed that the KMO was 0.779, Bartlett's 
Test of Sphericity was 6519.945 Sig. 0.000.  
 The results showed that the extracted components had an Eigen value greater 
than 1.00, and could explain all variables 79.497%. There are 5 components which are 
considered as components of computer game design, namely (1) players and players' 
experience (2) game play feedback (3) attracting players (4) game rules and regulations and 
(5) challenges and competitions. The results of this research can help computer game 
manufacturers to use as an important basis in game design and production. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันพบการน าเกมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หรือการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัย 
เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLIS)  TCI-ThaiJO เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้ความรู้นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเล่นเกมแล้วนักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่น าเสนอได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ก่อนการเล่นเกม และนักเรียนมีความพึงพอใจกับการเล่นเกม (Jeekatok, Butradat, and Tongras, 
2018) ในขณะที่ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สอน
การเขียนผังงานแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนกับบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเกมคอมพิวเตอร์เป็นฐานส าหรับการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนแบบการจัดการเรียนแบบปกติ (Panking, Ratana-o-larn and Petsangsri, 2013) นอกจากนี้ 
มีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์มีค่าดัชนี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.5719 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถถูก
พัฒนาการอ่านหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 57.19 (Prachumwan and 
Tirakoat, 2013) 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ประเด็นที่สรุปได้จากงานวิจัยที่กล่าวข้างต้น คือ งานวิจัยส่วนมากมุ่งใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาดการศึกษาบริบทเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และผู้เล่น 
งานวิจัยครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดเกี่ยวข้องกับการออกเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักวิชาการหลายคนพยายาม
ที่จะก าหนดหลักการและแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้น่าสนใจและประสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม หลักการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ใช้ปัจจัย
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยตรงมาเป็นตัวก าหนดได้ (Khamoiy,  2013) 
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า องค์ประกอบใดมีความส าคัญต่อผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ 
มากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้องค์ประกอบเหล่านั้นเป็นพ้ืนฐานให้นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์น าไปใช้เพ่ือ
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการรับรู้ ความรู้สึก และเหมาะสมกับผู้เล่นเกม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เ พ่ือวิ เคราะห์ปัจจัยการรับรู้ของผู้ เล่นเกมที่มีต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเกม
คอมพิวเตอร์   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ ประชากรของการศึกษา คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทุกชั้นปี (ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 – 2561) จ านวนรวม 445 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างด้วยเกณฑ์ร้อยละ 25 (Srisa-ard, 2013) ได้ตัวอย่างจ านวน 113 คน และสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการรับรู้ของผู้เล่นต่อการเกม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการค าถามจากหลักการและทฤษฎีที่ได้จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Sotamaa (2007) Schreiber (2009) Adams (2014)  Schell (2008) 
Despain (2013) และ Rouse (2004) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ส่วนข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
เพศ และชั้นปีของนิสิต และส่วนผลการรับรู้ของผู้เล่น ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ เมื่อน าไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
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นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุ่ม pilot) แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.984 หมายความว่า แบบสอบถามชุดนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 98.40 ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นระดับสูงมาก น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้  ผู้วิจัยอธิบาย
รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม และเกมที่ใช้เพ่ือการให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามว่า งานวิจัยนี้
ไม่ระบุว่าเป็นเกมใด โดยเป็นเกมทั่ว ๆ ไปที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเล่น  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis หรือ EFA) (Pinyo, 2018) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ
ความเหมาะสมของตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วย Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) และค่าไคสแควร์ของ Bartlett's Test of Sphericity 
  5. การตัดและการเลือกตัวแปรไว้เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในงานวิจัยนี้ 
พิจารณาจากค่าความร่วมกัน (Communalities) ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่ง
กับตัวแปรอื่นที่เหลือ  
  6. จ านวนองค์ประกอบที่วิเคราะห์ตามข้อ 4 พิจารณาจากค่าไอเกน (Eigen value) 
มากกว่า 1  
  7. การพิจารณาจัดตัวแปรเข้าในแต่ละองค์ประกอบพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor loading: FL) ภายหลังการหมุนแกน (Rotated component matrix) แล้ว ในงานวิจัยนี้ 
จัดตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.50 เข้าด้วยกัน และขั้นตอนสุดท้ายคือ การตั้งชื่อ
องค์ประกอบตามการรวมกลุ่มกันของตัวแปร พร้อมอธิบายความหมายที่นักพัฒนาเกมสามารถน าไป
เป็นแนวทางการสร้างเกมที่สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้เล่นได้ รายละเอียดแสดงในหัวข้อต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
  1. ความเหมาะสมของตัวแปรที่จะน ามาใช้วิ เคราะห์องค์ประกอบ พิจารณาจาก 
ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.779 ค่าไคว์แสคว์
ของ Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 6519.945 ค่า df  เท่ากับ 595 และ Sig. เท่ากับ 0.000 
หมายถึง ตัวแปรทั้งหมดในแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบได้เป็นอย่างดี 
 2. การตัดและการเลือกตัวแปรไว้เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในงานวิจัยนี้ 
พิจารณาจากค่าความร่วมกัน (Communalities) พบว่า ค่า Extraction Communality ของแต่ละ
ตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้ อยู่ระหว่าง 0.652 – 0.909 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 จึงเลือกทุกตัวแปรไว้ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในงานวิจัยนี้ สามารถจ าแนกตัวแปรทั้งหมด
ออกเป็น 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 ร้อยละความ
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แปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 – 5 มีค่าเท่ากับ 59.656 , 7.981, 5.296, 3.658 และ 3.658 
ตามล าดับ และร้อยละความแปรปรวนสะสมของทุกองค์ประกอบที่สกัดได้เท่ากับ 79.497 หมายความ
ว่า ปัจจัยที่จัดกลุ่มได้นี้สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ 79.497% 
  4. การจัดองค์ประกอบของปัจจัยการรับรู้ของผู้เล่นที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยนี้ ได้ 
5 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล 
            ต่อการรับรู้ของผู้เล่นต่อเกมคอมพิวเตอร์  
 

การรับรู้ของผู้เล่น 
ค่า 
FL 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

องค์ประกอบการออกแบบเกม 

การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ (UI) ท าให้ผู้
เล่นรับรู้ถึงระบบของเกมที่เรียบง่ายและไม่
ซับซ้อน 

.782 3.82 1.01 

องค์ประกอบท่ี 1 
จ านวนตัวแปร: 10 
ค่าสถิติ: Eigenvalues = 
20.880 และ % of Variance = 
59.656 (x̅= 3.89, S.D. = .92) 
ชื่อ: ผู้เล่นและประสบการณ์ของ
ผู้เล่น (Players and Players' 
Experience) 

การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ท า
ให้ผู้เล่นรับรู้ถึงความสอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดมิของผู้เล่น 

.722 3.86 .98 

ผลของการรบัรู้เกีย่วกับประสบการณผ์ู้ใช้
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้คือท าให้ผู้เล่นสามารถ
เล่นได้ โดยอาศัยประสบการณ์เก่า 

.711 3.86 .98 

ผลของการรบัรู้เกีย่วกับประสบการณผ์ู้ใช้
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ช่วยท าให้ผู้เล่นมี
ความสุข มีอรรถรสในการเล่นเกม 

.694 3.74 1.02 

ผลของการรบัรู้เสียงและสุนทรีย์ของเกมคือ
ความจรรโลงใจ ความเศร้าเสยีใจ และ
ความรูส้ึกต่างๆ 

.615 3.96 .99 

ผลของการรบัรู้บทบาทและสังคมของตัว
ละครในเกมคือผูเ้ล่นได้แสดงความสามารถ
ตนเองเช่นเดียวกับบทบาทของตัวละครใน
เกม 

.589 3.89 1.05 

ผลของการรบัรู้บทบาทและสังคมของตัว
ละครในเกมคือการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้
เล่นเกม 

.567 3.94 .95 

การออกแบบบทบาทและสังคมในเกมท าให้
ผู้เล่นรับรู้ถึงการใหค้วามร่วมมือกัน 

.561 3.79 1.04 

ผลของการรบัรู้ความท้าทายและการแข่งขัน
ท าให้ผู้เล่นไดฝ้ึกความคดิ ความอดทน การ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาขณะเล่นเกม 

.535 3.86 .98 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

การรับรู้ของผู้เล่น ค่า 
FL 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

องค์ประกอบการออกแบบเกม 

ผลของการรบัรู้ความอิสระคือผูเ้ลน่เลือก
เส้นทางในการเล่นได้ตามต้องการ 

.842 4.04 1.04 

องค์ประกอบท่ี 2  
จ านวนตัวแปร: 10 
ค่าสถิติ: Eigenvalues = 2.793 
และ % of Variance = 7.981 
(x̅= 4.03, S.D. = .85) 
ชื่อ: การสะท้อนกลับจากการเล่น
เกม (Game Play Feedback) 

ผลของการรบัรู้ประเภทของเกมคอืผู้เล่น
สามารถตัดสินใจเลือกที่จะเล่นเกม 

.712 4.06 .89 

ผลของการรบัรู้รางวัลและโอกาสที่ได้รับ
รางวัลคือผูเ้ล่นรู้สึกอยากเอาชนะ อยาก
บรรลเุป้าหมายในเกม 

.706 3.88 .95 

ผลของการรบัรู้รางวัลและโอกาสที่ได้รับ
รางวัลคือผูเ้ล่นเกดิขวัญก าลังใจ และมีการ
แรงจูงใจในการเล่นเกม 

.654 3.92 .99 

ผลของการรบัรู้ความสนุกคือท าใหผู้้เล่นเกิด
ความเพลดิเพลิน หรือคลายเครียด 

.615 4.10 .99 

ผลของการรบัรูส้าระความรู้ในเกมคือผู้เล่น
จะรู้จักสังเกตสิ่งที่เห็น สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งท่ี
จะศึกษามากขึ้น 

.601 3.86 .94 

ผลของการรบัรูส้าระความรู้ในเกมคือผู้เล่น
รู้สึกอยากเรียนรู้ อยากค้นหาค าตอบ หรือ
ตอบค าถาม 

.589 3.86 .98 

ผลของการรบัรู้เกีย่วกับการออกแบบฉาก 
กราฟิก และตัวละครคือก่อให้เกิดความรูส้ึก
ชอบ หรือเพลิดเพลิน 

.560 4.22 .92 

ผลของการรบัรู้เกีย่วกับการออกแบบฉาก 
กราฟิก และตัวละครคือช่วยดึงดูดผู้เล่นให้
เข้ามาเล่นเกมมากขึ้น 

.515 4.20 .98 

ประเภทของเกมท าให้ผู้เล่นรับรู้ถึงวิธีการเล่น .466 4.02 .92 
ผลของการรบัรู้เนื้อเรื่องในเกมช่วยดึงดูดผู้
เล่นให้เข้ามาเล่นเกมมากข้ึน 

.897 3.61 1.24 
องค์ประกอบท่ี 3  
จ านวนตัวแปร: 5 
ค่าสถิติ: Eigenvalues = 1.854 
และ % of Variance = 5.296 
(x̅= 3.69, S.D. = .94) 

ผลของการรบัรู้เนื้อเรื่องในเกมท าให้ผู้เล่นมี
เป้าหมายในการเล่นเกม 

.833 3.65 1.18 

เนื้อเรื่องของเกมท าให้ผู้เล่นรับรู้ถงึเรื่องราวท่ี
จะเกิดขึ้นภายในเกม 

.817 3.55 1.24 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

การรับรู้ของผู้เล่น ค่า 
FL 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

องค์ประกอบการออกแบบเกม 

ผลของการรบัรู้เนื้อเรื่องในเกมคือผู้เล่นมี
ความรูส้ึกตื่นเต้น อยากรู้ อยากตดิตาม
เรื่องราวในเกม 

.715 3.82 1.11 ชื่อ: ความน่าดึงดูดใจผูเ้ล่น 
(Attracting Players) 

ผลของการรบัรู้ความท้าทายและการแข่งขัน
ในเกมช่วยให้ผู้เล่นมีเป้าหมายในการเล่น 

.480 3.78 1.09 

ผลของการรบัรู้กฎและกติกาในเกมท าให้ผู้
เล่นมรีะเบยีบมีวินัย 

.860 3.94 .97 
องค์ประกอบท่ี 4  
จ านวนตัวแปร: 5 
ค่าสถิติ: Eigenvalues = 1.280 
และ % of Variance = 3.658 
(x̅= 3.89, S.D. = .94) 
ชื่อ: กติกาและข้อบังคับของเกม 
(Game Rules and 
Regulations) 

ผลของการรบัรู้กฎและกติกาในเกมคือผู้เล่น
เกมเกิดความสบายใจ หรือปลอดภัย 

.851 4.00 .913 

ผลของการรบัรู้กฎและกติกาในเกมคือผู้เล่น
เกมเกิดการเคารพกฎกติกา 

.846 3.959 .93 

กฎและกติกาในเกมท าใหผู้้เล่นรับรู้ถึงความ
ยุติธรรมในการเล่นเกม 

.771 3.84 1.09 

ผลของการรบัรู้ความส าเร็จคือผู้เลน่ต้องการ
เอาชนะ และต้องการรางวัลจากชัยชนะ 

.763 3.92 .95 

ความท้าทายและการแข่งขันท าใหผู้้เล่นรับรู้
ถึงการได้รบัชัยชนะและการพ่ายแพ้ในการ
เล่นเกม 

.778 4.00 1.09 

องค์ประกอบท่ี 5  
จ านวนตัวแปร: 5 
ค่าสถิติ: Eigenvalues = 1.017 
และ % of Variance = 2.906 
(x̅= 3.76, S.D. = .99) 
ชื่อ: ความท้าทายและการแข่งขัน 
(Challenges and 
Competitions) 

ผลของการรบัรู้ความท้าทายและการแข่งขัน
คือผู้เล่นรู้สึกอยากเอาชนะ 

.713 3.76 1.05 

ความท้าทายและการแข่งขันท าใหผู้้เล่นรับรู้
ถึงการแบ่งระดับความยากง่ายของเกม 

.658 3.92 1.02 

ผลของการรบัรู้ความท้าทายและการแข่งขัน
ช่วยผู้เล่นมีความรู้สึกว่าฮึกเหิมและคึก
คะนองในการเล่นเกม 

.587 3.76 .99 

ผลของการรบัรู้ความท้าทายและการแข่งขัน
คือท าให้ผู้เล่นเกิดความต้องการทีจ่ะทดสอบ
ความสามารถของตัวเอง 

.580 3.82 1.01 

 
 ตารางที่  1 แสดงค่า Factor Loading ของการจัดกลุ่มตัวแปรการรับรู้ของผู้ เล่นต่อ
ส่วนประกอบของการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 35 ตัวแปร ได้ 5 กลุ่มหรือองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 คือ ผู้เล่นและประสบการณ์ของผู้เล่น อยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.89,  
S.D. = .92) มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 20.880 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ได้ร้อยละ 59.656 ประกอบด้วย 10 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ (UI) ท าให้ผู้เล่นรับรู้ถึงระบบ
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ของเกมที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน (FL. = .782) การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ท าให้ผู้เล่น
รับรู้ถึงความสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เล่น (FL. = .722) และผลของการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผู้ใช้คือท าให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ โดยอาศัยประสบการณ์เก่า  
(FL. = .711)  
 องค์ประกอบที่  2 คือ การสะท้อนกลับจากการเล่นเกม อยู่ ในระดับ... ( �̅�= 4.03,  
S.D. = .85) มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.793 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ได้ร้อยละ 7.981 ประกอบด้วย 10 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผลของการรับรู้ความอิสระคือผู้เล่นเลือกเส้นทางในการเล่น
ได้ตามต้องการ (FL. = .842) ผลของการรับรู้ประเภทของเกมคือผู้เล่นสามารถตัดสินใจเลือกที่จะเล่น
เกม (FL. = .712) และ ผลของการรับรู้รางวัลและโอกาสที่ได้รับรางวัลคือผู้เล่นรู้สึกอยากเอาชนะ 
อยากบรรลุเป้าหมายในเกม (FL. = .706) 
 องค์ประกอบที่ 3 คือ ความน่าดึงดูดใจผู้เล่น อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.69, S.D. = .94) มีค่า 
Eigenvalues เท่ากับ 1.854 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์  
ได้ร้อยละ 5.296 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ ผลของการรับรู้เนื้อเรื่องในเกมช่วยดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาเล่นเกมมากขึ้น (FL. = .897) ผลของการ
รับรู้เนื้อเรื่องในเกมท าให้ผู้เล่นมีเป้าหมายในการเล่นเกม (FL. = .833) และ เนื้อเรื่องของเกมท าให้ผู้
เล่นรับรู้ถึงเรื่องราวที่จะเกิดข้ึนภายในเกม (FL. = .817) 
 องค์ประกอบที่ 4 คือ กติกาและข้อบังคับของเกม อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.89, S.D. = .94) 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.280 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ ได้ร้อยละ 3.658 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ ผลของการรับรู้กฎและกติกาในเกมท าให้ผู้เล่นมีระเบียบมีวินัย (FL. = .860) ผลของ
การรับรู้กฎและกติกาในเกมคือผู้เล่นเกมเกิดความสบายใจ หรือปลอดภัย (FL. = .851) และ ผลของ
การรับรู้กฎและกติกาในเกมคือผู้เล่นเกมเกิดการเคารพกฎกติกา (FL. = .846) 
 องค์ประกอบที่ 5 คือ ความท้าทายและการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.76, S.D. = .99) 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.017 อธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ ได้ร้อยละ 2.906 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ ความท้าทายและการแข่งขันท าให้ผู้เล่นรับรู้ถึงการได้รับชัยชนะและการพ่ายแพ้  
ในการเล่นเกม (FL. = .778) ผลของการรับรู้ความท้าทายและการแข่งขันคือผู้เล่นรู้สึกอยากเอาชนะ 
(FL. = .713) และ ความท้าทายและการแข่งขันท าให้ผู้เล่นรับรู้ถึงการแบ่งระดับความยากง่ายของเกม 
(FL. = .658) 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ของผู้เล่นที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาผ่านเกมของผู้เล่นวัยเรียน จาก 35 ตัวแปร สรุปผลการวิเคราะห์
ได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เล่นและประสบการณ์ของผู้เล่น ปัจจัยด้านการสะท้อนกลับจากการ
เล่นเกม ปัจจัยด้านความน่าดึงดูดใจผู้เล่น ปัจจัยด้านกติกาและข้อบังคับของเกม และปัจจัยด้านความ
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ท้าทายและการแข่งขัน ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยเหล่านั้นดังภาพที่ 1 
พร้อมอภิปรายผลแต่ละปัจจัยเพ่ือน าไปสู่การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ผลิตเกมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 

 
 อภิปรายผลการวิจัยเพื่อน าสู่การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้เล่นและประสบการณ์ของผู้เล่น (Players and Players' Experience) เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวกับตัวผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของผู้เล่นมีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับเกมที่ก าลังเล่น 
เช่น สามารถเล่นเกมนั้น ๆ ได้ ท าให้ผู้เล่นมีความรู้สึกร่วมกับเกม รวมทั้งรับรู้วิธีสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เล่นกับเกมและผู้เล่นกับผู้เล่นอ่ืนในเกมด้วย หากพิจารณามิติของผู้ใช้โดยธรรมชาติแล้วมี
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยใช้มาก่อนและสามารถใช้งานสิ่งนั้นซ้ า ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกัน หาก
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับเกมอ่ืน ๆ ที่ผู้เล่นเคยเล่นมาก่อน ผู้เล่น
จะเกิดความชอบมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Panpumchuen  (2014) ที่สรุปว่า การ
เลือกใช้เรขศิลป์ (graphic design) ในการออกแบบเกมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งการ
ออกแบบตัวละคร ฉาก และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)  มักใช้เรขศิลป์ที่มีความใกล้เคียงกับ
เกมออนไลน์ที่ประสบความส าเร็จในยุคแรก ๆ เนื่องจากผู้เล่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ และความคุ้นเคยกับเกมออนไลน์ที่เคยประสบความส าเร็จเหล่านั้น  นอกจากนี้  
สุนทรียะของการออกแบบมีความจ าเป็นต้องจ าลองเชิงประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เล่นด้วยการออกแบบ
วิธีการเล่นเกมแบบเทคนิคการเรียนรู้การเล่นจากครั้งแรกผ่านการแนะน าที่สอดแทรกการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง (Tangpondparsert, 2017) 
 2) การสะท้อนกลับจากการเล่นเกม (Game Play Feedback) เป็นสิ่งที่ผู้เล่นรับรู้อย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระและตัดสินใจได้ด้วยตัวผู้เล่น และการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลที่จะ
ได้รับจากการเล่นเกม ซึ่งเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้เล่นให้เล่นเกมได้อย่างสนุก ตั้งใจเล่น และพยายาม
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในเกม ประเด็นการสะท้อนกลับเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับผู้เล่น ไม่ว่า
จะเป็นชัยชนะ หรือรางวัล สอดคล้องกับงานวิจัย Pesopas and Bunlikhitsiri (2015) เกี่ยวกับการ
ออกแบบเกมการละเล่นด้วยรูปแบบสถานการณ์จ าลอง พบว่า ผู้เล่นเกิดความรู้สึกร่วม มีการจูงใจให้
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เล่นเกมด้วยการให้แต้ม ดาว คะแนน หรือสัญลักษณ์อ่ืนที่สะท้อนให้เห็นถึงรางวัลที่ได้รับจากผลของ
การเล่นเกม ผลการวิจัยนี้ใกล้เคียงกับ Longpradit, Khonchoho and Sangthong (2015) ที่พบว่า 
ผู้ใช้ต้องการเกมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสะสมสิ่งของ นอกจากการสะท้อนกลับด้วยสัญลักษณ์แทน
คะแนนแล้ว ยังมีการสะท้อนกลับมีหลายวิธีการ เสียงคือหนึ่งในการสะท้อนกลับจากเกมคอมพิวเตอร์ 
โดยที่เสียงเป็นตัวจ าลองสถานการณ์ เช่น การป้อนข้อมูลกลับสู่ผู้ใช้วิดีโอเกม เมื่อได้ยินเสียงปืนของคู่
ต่อสู้ดังขึ้นแสดงว่าศัตรูอยู่ใกล้เรามากขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน เสียงดังกล่าวเบาลงเมื่ออยู่ไกลเรา
ออกไป เป็นต้น (Saengkrai, 2010) 
 3) ความน่าดึงดูดใจผู้เล่น (Attracting Players) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับตัวเกมที่ต้องสร้างความ
ดึงดูดใจผู้เล่นให้เข้าเล่นเกมด้วยการออกแบบเนื้อเรื่องของเกมที่น่าติดตามและค้นหาค าตอบ รวมทั้ง
ดึงดูดใจผู้เล่นด้วยความท้าทายของเป้าหมายในเกมที่ผู้เล่นต้องพยายามเล่นเกมนั้นให้บรรลุเป้าหมาย
ให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบว่า ความดึงดูดใจผู้เล่นด้วยการออกแบบเนื้อเรื่อง มีล าดับ
ความส าคัญต่อการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์แตกต่างกันไป การออกแบบเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของ
การละเล่นละเล่นพ้ืนบ้านไทยท าให้ผู้เล่นมีความพึงพอใจต่อเกมเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งเป็นรองมาจากด้าน
ภาพและสี และด้านรูปแบบเกมและการควบคุม (Pesopas and Bunlikhitsiri, 2015) ในขณะที่ด้าน
เนื้อหามีค่านัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับสูงสุดของการเลือกเล่น
เกมดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นผู้น าเพ่ือขยายธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ ตามมาด้วยด้านกราฟิกและ
การออกแบบ และด้านกฎการเล่นเกม (Kueachart, Jirawatmongkol, and Phawaphanankul, 
2017) โดยผู้เล่นให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เดินเรื่องที่ชัดเจน เข้าใจง่าย หรือจากภาพยนตร์มีชื่อเสียง 
ในขณะที่การออกแบบการเล่าเรื่องการ์ตูน แอนิเมชัน และเกมที่น่าดึงดูใจ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ได้จากสื่อของเยาวชนอีกด้วย (Mongkhonsin, Suyanang, Phakanon, 
Tirakoat, and Hiruncharoenvate, 2018) 
 4) กติกาและข้อบังคับของเกม (Game Rules and Regulations) เป็นปัจจัยส่งเสริมด้าน
อารมณ์ของผู้เล่น เช่น รู้สึกได้รับความยุติธรรม ผู้เล่นในเกมต้องมีระเบียบวินัยด้วยการเคารพกฎกติกา
ของเกมที่ก าหนด รวมทั้งส่งผลให้ผู้เล่นมีความรู้สึกสบายใจว่า การแพ้หรือชนะของตนเองหรือผู้เล่น
อ่ืน การได้หรือความสูญเสียรางวัลเป็นไปตามกฎและกติกาของเกม เป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้ผู้เล่น
เลือกที่จะเล่นเกมนั้น พบว่าผู้เล่นเกมให้ความส าคัญกับเกมที่เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน และมีระดับความ
ยากง่ายที่ชัดเจน (Kueachart, Jirawatmongkol, and Phawaphanankul, 2017) นอกจากนี้แล้ว 
แนวทางการออกแบบกติกาและกฎของเกมนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของ
ประชากรศาสตร์ของผู้เล่น เช่น เพศ อายุ เป็นต้น ซึ่งส่งผลท าให้ผู้เล่นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
 5) ความท้าทายและการแข่งขัน (Challenges and Competitions) เป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง
กับตัวเกมท่ีออกแบบมาส่งเสริมให้ผู้เล่นรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขัน รู้สึกอยากเอาชนะท้ังตนเองและผู้เล่น
อ่ืน นอกจากนี้ ความท้าทายในเกมท าให้ผู้เล่นเล่นเกมอย่างฮึกเหิมและคึกคะนองใจเพ่ือชัยชนะ 
สอดคล้องกับ Teed (2004 cite in  Nakasan, and Nakasan, 2016) กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก
ของเกมเพ่ือใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การแข่งขันที่จูงใจให้ผู้เล่น
ประเมินศักยภาพตนเองและ/หรือทีมเพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การมีส่วนร่วมในเกม และการให้รางวัล
เมื่อผู้เล่นได้รับชัยชนะหรือคะแนนเป็นการป้อนกลับ องค์ประกอบที่กล่าวมานี้จูงใจให้ผู้ เรียน 
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กระตือรือร้นเรียนรู้ผ่านเกม แต่มุมมองตรงกันข้าม หากการออกแบบระบบความท้าทายและการ
แข่งขันเกมซับซ้อนและยากเกินไป อาจจะส่งผลให้ผู้ เล่นรู้สึกไม่  สนุก และไม่อยากเล่น 
(Panpumchuen, 2014) 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   ผลการวิจัยข้างต้น นักผลิตเกมคอมพิวเตอร์ทั้งประเภททางธุรกิจและทางการศึกษา 
รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้คือ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา ควรให้ความส าคัญเก่ียวกับองค์ประกอบของการออกแบบที่วิเคราะห์ได้ตามผลการวิจัยครั้ง
นี้ เพ่ือให้เกมที่พัฒนาขึ้นนั้นสอดคล้องกับผู้เล่นเกมซึ่งจะส่งผลให้ผู้เล่นชื่นชมและได้รับความรู้จากการ
เล่นเกมมากขึ้น  
 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   การวิจัยครั้งต่อไปควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
(demography) ซึ่งคาดว่าจะมีความแตกต่างของการรับรู้ต่อเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาต่างกัน 
เช่น ประสบการณ์ในการเล่นเกม ช่วงอายุที่กว้างมากขึ้น ความชื่นชอบต่อการเล่นเกม ผู้เล่นใหม่หรือ
มีประสบการณ์เล่นเกมที่หลากหลาย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรม 

ทางธุรกิจ และ 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจเพ่ือสร้างความอยู่
รอดให้กับกิจการ ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่ง 
ที่ดีงาม ถูกต้องและมีคุณธรรม โดยจริยธรรมมาจากหลักค าสอนทางศาสนาซึ่งมุ่งเน้นให้คนประพฤติ
แต่ในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนหรือท าร้ายผู้อ่ืน ส าหรับพัฒนาแนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรมธุรกิจประกอบ  
ไปด้วย 1) ทฤษฎีประโยชน์นิยม 2) แนวคิดจริยธรรมของ Kanatian 3) ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิและ  
4) ทฤษฎีความยุติธรรม การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องด าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
จะสามารถช่วยท าให้ธุรกิจอยู่รอดและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้จริยธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญกับการท างานของพนักงาน งานด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ 
 การประยุกต์ใช้จริยธรรม การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ความอยู่รอดของธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
 This article aims to 1) study concepts of ethics and theories of business ethics 
and 2) study implementation of ethics in organizational operations for business 
survival. It is found that ethics involve righteous behaviour and integrity. Ethics also 
concern the principles of religions which are aimed at people to be high-minded, do 
not exploit or insult anyone. The concepts and theories of business ethics consist of 
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1) Utilitarianism, 2) Kantian business ethics, 3) concepts of rights, and 4) Theory of 
justice. Currently, business operations require social responsibility for the business 
survival and sustainability. Furthermore, the implementation of ethics is essential for 
the organizational operations, namely employees’ performance, marketing, information 
technology (IT), and environmental conservation. 
 
Keywords 
 Ethical Practice, Organizational Business Operations, Business Survival 
 
บทน า 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์อันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนได้ท าให้คนในโลก  
มีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง  ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารท าให้ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
กว่าเดิม หากเปรียบเทียบการติดต่อสื่อสารเดิมที่ผ่านมา ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในโลก จากการที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรือง จึงท าให้รัฐบาล  
ของประเทศต่าง ๆ พยายามกระตุ้นและส่งเสริมการด าเนินงานด้านธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่ว่าจะเป็น  
การสนับสนุนด้านเงินทุนให้ผู้ประกอบการในรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินเพ่ือน ามาลงทุนสร้างธุรกิจ
ก่อให้เกิดการประกอบการธุรกิจเพ่ิมขึ้นทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง  
และขนาดย่อม ซึ่งจากรายงานของฝ่ายสถิติและข้อสนเทศผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทยพบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจ านวนวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เหลือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้าง  
ความเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส
แรกขยายตัวได้ร้อยละ 4.9 สูงกว่าไตรมาสแรกของปี  2560 ซึ่งขยายตัวได้ร้อยละ 4.3 ขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศขยายตัวร้อยละ 3.3 คิดเป็นมูลค่า 1.61 ล้านล้านบาท (Office of 
Statistic and Information, Bank of Thailand, 2018)  
  แม้นว่าการประกอบการธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมากแต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาธุรกิจขาดความส านึกและขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมพยายามแข่งขันกันเพ่ือสร้างความเป็นใหญ่และมุ่งหวังที่จะท าก าไรสูงสุดให้แก่
กิจการโดยไม่ค านึงถึงจริยธรรม การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียแก่ธุรกิจตามมากล่าวคือ  ท าให้
ธุรกิจขาดการยอมรับและศรัทธาจากผู้บริโภคท าให้กิจการไม่ สามารถด าเนินการต่อไปได้  
(Bunbongkan, 2014) การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจตาม
แนวทางของคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและการประยุกต์ใช้จริยธรรม
กับการด าเนินธุรกิจจะเป็นแนวทางที่ช่วยท าให้การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จ
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คง 
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 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา 2 ประการคือ 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ และ 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการด าเนินงาน
ขององค์กรธุรกิจ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ 
 แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมและทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

1. ความหมายและหลักจริยธรรม 
ความหมายของจริยธรรม 

  จริยธรรม หมายถึง การประพฤติที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องซึ่งบอกให้ทราบว่า
พฤติกรรมของบุคคลมีคุณธรรมและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในส่วนที่เราคิด
และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและเราต้องการให้ผู้อ่ืนคิดและปฏิบัติต่อเราอย่างไร (Post, Lawrence & Weber, 
2002) 
  จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่
ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมโดยมีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดีและความ
ถูกต้องโดยความดีคือกุศลกรรมซึ่งเป็นมาตรฐานในการประพฤติธรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ มีการ
กระท าในการด ารงชีวิตโดยสุจริตธรรมเกื้อกูลกัน ไม่ท าร้าย ไม่ล่วงละเมิดกัน มีความเมตตากรุณา 
ต่อกัน (Sihaamphai, 2000) 
 ดังนั้นจริยธรรม หมายถึง หลักของความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดีและมี
คุณธรรมโดยปลูกฝังให้คนมีการประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีและมีความถูกต้องทั้งในด้านความคิดและ
การปฏิบัติต่อกัน 
 หลักจริยธรรม 
 จริยธรรมเป็นความประพฤติท่ีแสดงออกมาที่ดีงามโดยความประพฤติที่ดีงามซึ่งคนจะแสดง
ออกมาได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีคุณธรรมของคน ดังนั้นการที่คนจะมีคุณธรรมได้จ าเป็นจะต้อง
อาศัยหลักค าสอนทางศาสนาที่มุ่งเน้นสอนให้คนเป็นคนดีเพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  
ในส่วนของจริยธรรมที่มาจากหลักค าสอนของศาสนาที่ส าคัญและเป็นแนวทางให้คนประพฤติปฏิบัติ
ตาม ได้แก่ จริยธรรมตามหลักค าสอนของลัทธิยูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ  
ศาสนาฮินดู โดยจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักจริยธรรมของแต่ละศาสนาพบว่ามีความเหมือน
และคล้ายคลึงกันกล่าวคือ การมุ่งเน้นให้คนประพฤติแต่ในสิ่งที่ดี ได้แก่ การมีความเมตตา กรุณา  
มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนหรือท าร้ายผู้อ่ืน ดังเช่นจริยธรรมของลัทธิยูดายเน้นใน
เรื่องคุณค่าของมนุษย์ การปฏิบัติตามสัจธรรม การมีคุณธรรม (Moore & Bruder, 2006) ซึ่งมีความ
คล้ายกับหลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ที่มุ่งเน้นให้คนท าความดี การมีความรัก ความเมตตาระหว่าง
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เช่นเดียวกับหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามและฮินดูที่มุ่งเน้นให้มนุษย์ปฏิบัติ  
ต่อกันโดยสันติวิธี การมีความซื่อสัตย์ การไม่ท าร้ายหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังคล้ายคลึง 
กับจริยธรรมพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาคือมุ่งเน้นให้คนปฏิบัติตามเบญจศีลและเบญจธรรม  
โดยเบญจศีลหรือศีล 5 คือข้อละเว้นจากการท าความชั่วทั้งทางกาย วาจา ได้แก่ 1) เว้นจากการฆ่า
สัตว์หรือท าร้ายเบียดเบียนผู้ อ่ืน 2) เว้นจากการลักทรัพย์  3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
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4) เว้นจากการพูดปด 5) เว้นจากการดื่มสุรา ในส่วนของเบญจธรรมคือ ธรรมะที่ดีงามที่พึงปฏิบัติ  
มีอยู่ 5 ประการ คือ 1) เมตตากรุณา 2) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่สุจริต 3) กามสังวร คือ 
ความสามารถในการควบคุมตนเองไม่ให้หลงใหลในเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง 4) สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ 
และ 5) มีสติสัมปชัญญะ คือ ความมีสติ รู้ตนเองเสมอว่าตนเป็นใครก าลังท าอะไรอยู่ (Thewintho, 2007) 
 จากการที่จริยธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่มาจากหลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้คนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพ้ืนฐานที่คนพึงปฏิบัติต่อกัน ขณะเดียวกัน
ยังเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้น าหลักการพ้ืนฐานนี้ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน 

2. พัฒนาแนวคิดทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจ 
 จริยธรรมทางธุรกิจเป็นการน าเอาแนวคิดและหลักจริยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือมุ่งให้ธุรกิจด าเนินงานด้วยความถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม โดยพัฒนาแนวคิดทฤษฎี
จริยธรรมทางธุรกิจมาจากแนวคิดทฤษฎีของนักปรัชญาตะวันตกมีรายละเอียดของทฤษฎีที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ (Beauchamp& Bowie, 2004) 
 1.  ทฤษฎีประโยชน์นิยม (Utilitarian Theory) 
 ทฤษฎีประโยชน์นิยมยึดหลักท่ีว่าการกระท าท่ีมีคุณธรรมและความถูกต้องจะก่อให้เกิดผลดี
มากกว่าผลเสียแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเน้นประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก 
 2.  แนวคิดจริยธรรมของ Kanatian 
 แนวคิดจริยธรรมของ Immanuel Kant จะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์
ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ควรถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
 3.  ทฤษฎีว่าด้วยสิทธิ (Right Theory) 
 แนวคิดว่าด้วยสิทธิเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน โดยสิทธิแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ สิทธิด้านลบและสิทธิด้านบวก สิทธิด้านลบคือสิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวางหรือ
เป็นสิทธิเสรีภาพ ส่วนสิทธิทางด้านบวกคือสิทธิที่จะได้รับประโยชน์หรือการได้รับบริการจาก
หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่บุคคลนั้นเป็นสิทธิขององค์กรนั้น 
 4.  ทฤษฎีความยุติธรรม (The Justice Theory) 
 ทฤษฎีความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อสมาชิกหรือกลุ่มคนในสังคมด้วยความเป็นธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลประโยชน์และภารกิจ การลงโทษ การใช้กฎหมายจะต้องกระท าลงไปโดย
ความยุติธรรม 
 จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าพัฒนาการแนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรมธุรกิจมาจากการ
น าเอาหลักของจริยธรรม คุณธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่เน้นการมีความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เบียดเบียน ตลอดจนการเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้กับคนหมู่มาก 
 
ความจ าเป็นที่องค์กรธุรกิจต้องมีจริยธรรม 
 ปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการบางคนเข้าใจผิดว่าการประกอบธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม การประกอบธุรกิจกับจริยธรรมเป็นคนละส่วนกัน จุดมุ่งหมายของการท าธุรกิจคือการได้
ก าไรสูงสุด ดังที่ Suwanapak (2013) ระบุว่าการด าเนินธุรกิจมีความจ าเป็นจะต้องค านึงถึงจริยธรรม
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ทางธุรกิจ เนื่องมาจากหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการท าธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอยู่
เหนือขอบเขตของจริยธรรมแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่นับวันยิ่ง  
จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ พยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้
เทคนิค กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวบางครั้งเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
คู่แข่งขันและการกระท าดังกล่าวท าให้กระแสสังคมเกิดการต่อต้านการกระท าที่ขาดจริยธรรม 
ของธุรกิจแต่กลับกดดันและเรียกร้องให้ธุรกิจมีความใส่ใจและ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Krasaesunthon (2015) ระบุว่าสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันต่างมุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงว่าการด าเนินงานจะเป็นการเอารัด เอาเปรียบ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมมากน้อยประการใด ดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคม  
จึงต้องหันกลับมาให้ความส าคัญและเรียกร้องให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมกับการด าเนินงานของธุรกิ จ 
เช่น (Bangmo, 2000; Pisalbutra, 2005; Traichakphop, 1998; Velasquez, 2006)  มีความเห็น
ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักและให้ความใส่ใจในการน าเอา
จริยธรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนโดยมีเหตุผลซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การขยายตัวของชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้นท าให้การด าเนินธุรกิจมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นใน
การที่จะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นองค์กรธุรกิจจ าเป็น
จะต้องใช้จริยธรรมมาเป็นมาตรฐานเพ่ือก าหนดความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ 
  2) การเพ่ิมขึ้นของธุรกิจท าให้เกิดการแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบระหว่างกัน มีการแย่ง
ชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ
จ าเป็นจะต้องน าเอาจริยธรรมมาก าหนดเป็นมาตรฐานเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบและความเป็นธรรม
ในการจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 3) ความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้องค์กรธุรกิจมีการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าของปัจจัยการผลิต ผู้บริโภค 
ตลอดจนสาธารณชนเพ่ิมข้ึน 
 จากการด าเนินธุรกิจปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะต้องกระท าควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม
เรื่องของจริยธรรมมีบทบาทและความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจเพราะจะเป็นเกราะป้องกันและช่วย
ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอันจะท าให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถ
อยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจที่
นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 
การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ 
 จากการที่การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจะต้องกระท าบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมเพ่ือจะท า
ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้โดยที่การด าเนินธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักที่ส าคัญได้แก่ ด้านการ
ผลิตและการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อม (Shaw, 2011) บทความนี้มุ่ง
ศึกษาการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับ
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การท างานของพนักงาน การประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการตลาดและการผลิต การประยุกต์ใช้จริยธรรม
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจริยธรรมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
 1. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการท างานของพนักงาน 
 องค์กรธุรกิจที่ดีพึงให้ความเคารพและมีความรับผิดชอบต่อพนักงานที่ท างานในองค์กร
ธุรกิจทุกคนโดยจะต้องตระหนักถึงความส าคัญโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  
ถือเป็นฟันเฟืองอันส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผล โดยหลักจริยธรรมพ้ืนฐาน 
ซึ่งองค์กรธุรกิจพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างก็คือ 1)หลักความสามารถ 2) หลักความเสมอภาคในโอกาสและ  
3) หลักความม่ันคงในการท างาน (Nkomo, Foltler & McAfee, 2008) โดยองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ
คัดเลือกคนเข้าท างานจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถของคนเป็นหลั กมีคุณธรรมในด้าน
ความยุติธรรมในการคัดเลือก โดยองค์กรธุรกิจจะต้องใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นหลัก 
ในการคัดเลือกและหลีกเลี่ยงไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) การคัดเลือกคนเข้าท างาน
จะต้องก าหนดกฎกติกาในการรับสมัครที่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความชัดเจน มีข้ันตอน 
วิธีการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรธุรกิจต้องการมีสิทธิ  
ในการที่จะสมัครอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการปิดกั้น โอกาส จากการศึกษาพบว่าการใช้ระบบ 
การคัดเลือกบุคลากรโดยใช้หลักความสามารถจะช่วยท าให้ภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจมีความ
น่าเชื่อถือและศรัทธาตลอดจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปอันจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานของกิจการดีขึ้น (Wattanarangsan, 2016) ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจจะต้องให้โอกาส
แก่บุคลากรในองค์กรในการพัฒนาตนเองมีการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น  
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ใช้ระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างของบริษัทยูเรกาดีไซน์ จ ากัด 
ที่มีการน าเอาระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ หลักความสามารถ หลักความเสมอ
ภาคและความม่ันคงในการท างาน กล่าวคือ 1) หลักของความสามารถ โดยทางบริษัทฯใช้การคัดเลือก
พนักงานตามความรู้และความสามารถเป็นหลัก 2) หลักความเสมอภาค ทางบริษัทฯจะใช้กฎระเบียบ
แบบเดียวกันในการปฏิบัติกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งจะให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ไม่มีการปิดกั้น โดยจะพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถเป็นหลัก 3) หลักความมั่นคงในการท างาน บริษัทจัดท าระบบ
ประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้โดยแนวทางคือ
ผลตอบแทนจะต้องไม่น้อยกว่าบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากการที่บริษัทยูเรกาดีไซน์จ ากัด
น าเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้กับการบริหารงานท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ชื่นชมและยกย่องจาก
สังคมจนท าให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (Institute for Small 
and Medium Enterprises Development, 2015) 
 จากหลักคุณธรรมที่ธุรกิจยึดถือและปฏิบัติต่อพนักงานนั้นผู้บริหารขององค์กรธุรกิจควร
กระท าอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพนักงานดังตัวอย่างบริษัทยูเรกาดีไซน์จ ากัดได้
น าเอาหลักคุณธรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินงานโดยมีการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
พนักงานได้แก่ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกับบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการ
เหมือนกัน มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนโดยใช้กฎ ระเบียบแบบเดียวกันในการปฏิบัติกับ
พนักงานทุกคนจึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่ธุรกิจอ่ืนควรน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
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 2. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค 
 Ferrell & Hirt (2008) หน้าที่ทางธุรกิจที่มีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่
ส าคัญประกอบไปด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตลาดและการผลิต งานด้านการตลาดจะ
เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค ดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการตลาดและการผลิตจะเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ องค์กรธุรกิจควรผลิตสินค้าที่มีปริมาณเหมาะสม 
กับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเพราะหากผลิตสินค้าในปริมาณมากเกินไปแต่ไม่สามารถ
จ าหน่ายได้หมดก็จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจท าให้ธุรกิจต้องเสียต้นทุนเพ่ิม สินค้าไม่สามารถจะเก็บได้
ต่อไปเพราะเสียหรือบูดเน่า 2) ด้านคุณภาพสินค้า กล่าวคือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดอัน
จะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดย  Research Center, Thuraktbundit 
University (2013)  ระบุว่า ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคจะค านึงถึง
เรื่องคุณภาพเป็นหลัก กล่าวคือเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน หากสินค้ามีคุณภาพและราคา
ไม่แตกต่างกันโดยที่สินค้ายี่ห้อหนึ่งเป็นของบริษัทที่มีการน าเอาจริยธรรมในการด าเนินงาน การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของบริษัทท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคก็จะ
เลือกซื้อสินค้าของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจากงานวิจัยเรื่องการยินดีซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคชาวไทยพบว่าร้อยละ 90 ยินดีซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ท าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Phinitkiansakun, 2015) 3) ด้านการให้บริการ ธุรกิจจะท าการให้บริการแก่
ผู้บริโภคด้วยความเต็มใจและน าเสนอข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้บริโภค 4) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจจะต้องท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
บอกทั้งข้อดีและข้อเสียของสินค้าไม่ปิดบังหรือซ่อนเร้นข้อบกพร่องของสินค้า เนื้อหาในการโฆษณา
จะต้องไม่เกินความเป็นจริงกล่าวคือการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะโอ้อวดสรรพคุณของสินค้าที่เกินความ
เป็นจริง ดังตัวอย่างขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบด้านคุณภาพสินค้าของบริษัทสีไดโน จ ากัด 
โดยทางบริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าโดยได้ท าการวิจัยและน าเอาเทคโนโลยีใหม่  ๆ  
เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดเน้นการพัฒนา
สินค้าที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใต้ขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชน (Moral 
Promotion Center (Public Organization), 2012) 
 ดังนั้นการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการด าเนินงานของธุรกิจกับผู้บริโภคจะสามารถช่วยท าให้
ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างมั่นคงทั้งผู้บริหารและลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต้องมีส านึกและเจตนาที่ดีจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มอบแต่สิ่งที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยก าหนดออกมาเป็นแผนและแนวปฏิบัติที่ดีที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความถูกต้อง มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอก็
จะท าให้การน าจริยธรรมไปใช้กับผู้บริโภคเกิดความส าเร็จ 
 3. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จากบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันต่อการด าเนินธุรกิจซึ่งทวี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการน าเอาจริยธรรมเข้ามาใช้กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องมีการตระหนักโดยธุรกิจจะต้องมีความรับผิดต่อการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ส าคัญ 3 ประการ (Post, Lawrence & Weber, 2002) คือ 1) การให้ความคุ้มครองด้าน
สิทธิหรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่น าเอาข้อมูลส่ วนบุคคลไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 2) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกล่าวคือ ไม่กระท าการตกแต่งแก้ไขดัดแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว และ  
3) การให้ความคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรตลอดจนข้อมูลของลูกค้า กล่าวคือ องค์กร
ธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรเองและข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า เช่น การวางระบบหรือมีโปรแกรมป้องกันไม่ให้บุคลากรในองค์กรธุรกิจหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องล่วงละเมิดสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังตัวอย่าง บริษัท Acer ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือการก าหนดนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
กล่าวคือทางบริษัทจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับองค์กรภายนอกเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการด้านการตลาดหรือการชี้ชวนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน (Acer Company 
Limited, 2014) 
 แม้นว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสร้างความสะดวกสบาย
ให้แก่คนในสังคมแต่ในทางกลับกันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนในสังคมหากมีการน าเอาไปใช้
ในทางที่ผิดดังนั้นข้อเสนอแนะให้องค์กรธุรกิจมีการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างความอยู่รอดให้แก่กิจการมีดังต่อไปนี้ 1) องค์กร
ธุรกิจจะต้องน าเอาเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดเป็น
นโยบายหลักส าคัญขององค์กรที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามโดยผู้บริหารจะต้องก าหนดกฎกติกาที่
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเป็นลายลักษณ์อักษร หากใครละเมิดหรือฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษโดยตัว
ผู้บริหารจะต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ 2) องค์กรธุรกิจจะต้องมีการปรับนโยบาย
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันกล่าวคือมีการปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบ วิธีการที่ก้าวหน้ามีความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติงานมากขึ้นอันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือท าลาย
ระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ 3) องค์กรธุรกิจควร
ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คนในองค์กรเพราะการปลูกฝังค่านิยมจะ
ช่วยท าให้พนักงานได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีจริยธรรมภายในองค์กรในการใช้
เทคโนโลยีให้มีความถูกต้อง มีความรู้สึกละอายที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ผิดและ
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและองค์กรหากเมื่อไรก็ตามที่พนักงานในองค์กรธุรกิจมีความรู้สึกละอาย
ใจในการท าผิดพนักงานก็จะไม่กล้ากระท าผิดแต่กลับจะทุ่มเทก าลังความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะ
ปกป้องไม่ให้องค์กรธุรกิจน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางท่ีผิดและก่อให้เกิดผลเสียหายแก่องค์กร 
 4. จริยธรรมทางธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม 
  การด าเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาได้มีการน าเอาแนวคิดของลัทธิทุนนิยมมาก าหนดเป็น
กรอบที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังการท าก าไรสูงสุด ธุรกิจจึงกระท าการต่าง  ๆ ที่ขาด
จริยธรรมและก่อให้เกิดปัญหาตามมาโดยหนึ่งในปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันสังคมได้หันมาให้ความสนใจและกดดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยก าหนด
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กรอบจริยธรรมที่ส าคัญในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Bunbongkan, 
2014) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด เช่น 
ท าการผลิตโดยไม่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดการท าลายและเบียดเบียนวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ การน าเอาวัสดุที่ใช้แล้วเพียงครั้งเดียวน ามาใช้ใหม่ ดังตัวอย่าง บริษัทดับเบิ้ลเอจ ากัด  
ได้น าเอาจริยธรรมทางธุรกิจในการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือท าการผลิตโดยไม่ใช้วัตถุดิบ
จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดการท าลายและเบียดเบียนวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผลิตกระดาษโดยใช้
วัตถุดิบจากไม้ปลูก ไม่ใช่จากป่าธรรมชาติ ใช้เวลาปลูกต้นไม้ 3-5 ปีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้บน
คันนาหรือพ้ืนที่ ว่ างเปล่าซึ่ ง เป็นการอนุรักษ์ ไม้จากป่าธรรมชาติ และยั ง เป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ยั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก  (Double A Company Limited,  2014)  2)  การ
จัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาดซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับปรุง  
และพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการโดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ดังตัวอย่างการน าเอาจริยธรรมทางธุรกิจเข้ามาใช้ในการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการน าเอาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการผลิต กล่าวคือ ทางกลุ่มฯได้น าเอาผลไม้
จากท้องถิ่นมาท าการแปรรูปโดยคัดเลือกแต่เฉพาะผลไม้ที่มีคุณภาพดี ไม่ใช้สารที่เร่งผลผลิตและเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้สินค้าที่ผลิตออกมาได้รับการยอมรับและความเชื่อถือ
จากผู้บริโภคและได้รับเครื่องหมาย อย. จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Sura, Somyana 
& Khumjai, 2014) 
 จากแรงกดดันทางสังคมที่ต้องการให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าหาก
องค์กรธุรกิจใดไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลท าให้สังคมไม่มีการ
ยอมรับ ไม่มีความเชื่อถือและศรัทธาต่อธุรกิจและในที่สุดธุรกิจก็จะต้องยุติการด าเนินงาน ดังนั้น
แนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาองค์กรธุรกิจด าเนินงานโดยขาดจริยธรรม ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การสื่อสารที่มีช่องทางหลากหลาย
เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการสื่อสารแบบเดิม เช่นการสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ หรือการสร้าง
แพลตฟอร์มขึ้นมาเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ 3) การจัดซื้อจัดหา ให้มีข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาหรือเอกสารอ้างอิง
ก่อนปฏิบัติงาน 4) เจ้าของกิจการควรเป็นผู้น าในการปลูกจิตส านึกพนักงานของธุรกิจให้มีความ
รับผิดชอบและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระท าการใดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 
สรุป 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ดังนั้นการสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจมีความต้องการอย่างยิ่งยวด 
ดังนั้นการด าเนินธุรกิจที่จะสามารถด ารงคงอยู่ได้นอกเหนือจากจะต้องอาศัยกลยุทธ์ กระบวนการ 
ตลอดจนการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรธุรกิจแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง
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ที่ธุรกิจพึงมีและพึงกระท าก็คือ การน าอาจริยธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจในการที่จะ
ช่วยท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ โดยการประยุกต์ใช้จริยธรรมกับการการด าเนินธุรกิจสรุป
สาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ คือ 1) จริยธรรมธุรกิจกับการท างานของพนักงาน ผู้ประกอบการจะต้องมี
คุณธรรมในการปฏิบัติกับพนักงานโดยยึดหลักส าคัญ 3 ประการคือ หลักของความสามารถ หลักความ
เสมอภาค และหลักความมั่นคงในการท างาน 2) จริยธรรมทางธุรกิจกับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3) จริยธรรมทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
ไปด้วยการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดวางระบบความปลอดภัยเพ่ือ
ป้องกันข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มีความซื่อสัตย์ไม่ท าการดัดแปลงและแก้ ไข
ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ และ 4) จริยธรรมทางธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม คือการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยี
สะอาดเพ่ือพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพแต่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแผนการเรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบตนเอง จากการศึกษาข้อมูล พบว่า 1) แผนการเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและค้นพบแนวทางในการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ 2) แนวทางการพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบ
ตนเองมี ดังนี้ (1) วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย (2) พิจารณาแนวโน้มของ
อาชีพใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (3) ส ารวจความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน  
(4) ศึกษาข้อมูลของคณะและสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา (5) สร้างภาคีเครือข่าย
เพ่ือการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ (6) พัฒนาแผนการเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการ (7) บริหาร
จัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น (8) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค้นพบตนเอง และ (9) วางแผนหลักสูตร
ทุกระดับชั้นให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน  
 
ค าส าคัญ 
 แผนการเรียน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การค้นพบตนเอง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this article were 1) to study trends of the changes in study 
program in basic educational schools and 2) to propose guidelines of study program 
development in basic educational schools for enhancing students’ self-discovery. The 
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study of data was found that; 1) the study program in basic educational schools must 
promote learners to know themselves and discover guidelines to develop themselves 
according to their aptitudes and interests. 2)  the guidelines of the study program 
development in basic educational schools for enhancing students’ self-discovery were 
as follows; (1) to analyze direction changes of the world and Thai society (2) to consider 
trends of new career to be happened (3) to explore the learners’ interests and the 
labor markets’ demands (4) to study the information of the new faculties and programs 
offered in university (5) to build network partners to propel effectively (6) to develop 
the study program that meets the needs (7) to manage the flexible curriculum  (8) to 
promote the self- discovery learning activities, and (9) to plan all levels curriculum to 
be consistent and relevant. 
 
Keywords 
 Study Program, Basic Educational Schools, Self-Discovery 
 
บทน า 

โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 
และโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีค าศัพท์ทางธุรกิจที่ถูกหยิบยกมาใช้
และพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งค าหนึ่งก็คือ การปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสิ่งใหม่ (Disruption) มีฟันเฟืองที่ส าคัญ 
คือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นตัวเร่งในการปรับเปลี่ยนความต้องการและทักษะ 
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งในส่วนของแผนการศึกษาและตลาดแรงงานทั่วโลก มีผลการวิเคราะห์ว่าในปี 
ค.ศ. 2030 จะมีแรงงานถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence 
(AI) มากถึง 6 ล้านคน โดยเฉพาะอาชีพที่อาศัยทักษะการท างานซ้ า  ๆ แบบเดิมตลอด เช่น แรงงาน 
ในโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ เป็นต้น เมื่อส ารวจอาชีพที่ก าลังเป็นที่ต้องการ พบว่า มีหลายงาน
หลายอาชีพที่แทบจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกันมาก่อน เช่น ผู้สร้างอวัยวะจากสเตมเซลล์ นักบ าบัด
โซเชียลมีเดีย ที่ปรึกษาสกุลเงินดิจิทัล วิศวกรบริหารจัดการขยะ วิศวกรออกแบบโครงสร้างสามมิติ 
นักพัฒนาความเป็นจริงเสริมหรือ Augmented Reality (AR) นักฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว ผู้ดูแลควบคุม 
โดรนรับส่งข้อมูล ผู้น าเที่ยวอวกาศ และผู้วางแผนช่วงสุดท้ายของชีวิต (The MATTER, 2020) และ
ด้วยอานุภาพอันทรงพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ประชาคมโลกไม่
ว่าจะอยู่ส่วนใดก็สามารถที่จะรับรู้  เรียนรู้  และส่งอิทธิพลถึงกันและกันได้อย่างไม่มีขอบเขต  
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ส่งผลให้อาชีพดั้งเดิมจ านวนไม่น้อยก าลังจะสูญหายไป  
ซึ่ง ThaiSMEsCenter.com (2019) กล่าวว่า อาชีพหรืองานที่มีโอกาสหายไปในปี 2020 หรืออาจจะ
ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพ่ือที่จะอยู่รอดต่อไป เช่น พนักงานออกแบบ จัดจ าหน่าย และบริการสื่อ
สิ่งพิมพ์ พนักงานร้านขายหนังสือ พนักงานควบคุมการผลิตโลหะหรือพลาสติก พนักงานธนาคาร
บางส่วน บริษัทน าเที่ยว นักข่าวหรือนักวิเคราะห์ข่าว สายงานการผลิตในอุตสาหกรรม พนักงานขาย
ของผ่านโทรศัพท์ พนักงานบริการร้านเช่าวิดีโอ ช่างเทคนิคสิ่งทอ พนักงานล้างรูป เสมียนธุรการ 
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พนักงานศูนย์รับแจ้ง (Call Center) และพนักงานรับใบสั่ง (Order) จึงกล่าวได้ว่า การท างานในโลก
อนาคตจะมีลักษณะเป็นงานที่สร้างสรรค์ (Creative Work) ส่วนมากจะเป็นงานด้านการวิจัย งาน 
การพัฒนา งานการออกแบบ งานเกี่ยวกับการตลาดและการขาย งานเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ งานประจ าที่ท าโดย
แรงงานคนจะมีปริมาณและความต้องการที่ลดน้อยลง เนื่องจากมีการใช้หุ่นยนต์มาท างานแทน 
หลายอย่าง เป็นแนวโน้มการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอนาคต แรงงานที่ท างานในลักษณะเป็นกิจวัตร 
(Routine) จะหมดไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้วิถีการท างาน (Ways of Work) 
แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ปรับเปลี่ยนเป็นการท างานผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่จะก่อเกิดพลัง
สร้างสรรค์แห่งนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ครูยุคใหมจ่ึงต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้สอน (Teaching) 
และการเรียนการสอน (Instruction) มาเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ 
(Wongyai & Patphol, 2019) ความจ าเป็นในช่วงเวลานี้ก็คือ การเรียนรู้ และสร้างทักษะที่แตกต่าง 
หรือพยายามพัฒนาผู้เรียนมาเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากข้ึน เพ่ือปรับตัวให้สามารถด ารงชีพ
อยู่ดีและอยู่รอดบนโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างสันติ ยั่งยืน และสมดุล 

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาไทยก็คือ การที่ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีความสามารถอย่างไร และต้องการ
จะประกอบอาชีพใดในอนาคต ผู้ที่ก าหนดเส้นทางชีวิตจึงมิใช่ตัวของผู้เรียนเอง แต่กลับเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เพ่ือน และกระแสสังคม ซึ่งไม่ได้ตอบสนองว่า ผู้เรียนชอบสิ่งที่เลือกนั้นหรือไม่ หรือมี 
ความถนัดความต้องการแบบนั้นหรือไม่ กอปรกับแผนการเรียนในสถานศึกษาโดยทั่วไปก็มิได้เอ้ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือค้นพบตัวเอง ความต้องการ หรือความถนัดทางอาชีพ เมื่อเข้าไปเรียนในแผน 
การเรียนที่ตัดสินใจเลือกแล้ว ก็ให้ผู้เรียนไปค้นหาข้อมูลกันเอง โดยที่หลักสูตรไม่ได้ส่งเสริมอะไร 
(Sukonthawong cited in WorkpointTODAY, 2020) แม้ว่าผู้เรียนสมัยนี้ส่วนหนึ่งจะเก่ง รู้ว่าจะ
เรียนอะไร อยากเป็นอะไร แต่อาจมองภาพของการเรียนรู้จริง ๆ เหล่านั้นไม่ออก บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแค่การให้วิชาการความรู้เท่านั้น แตย่ังต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนค้นหาตนเองให้
พบว่า ตนมีความสามารถอย่างไร อนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไร และอาชีพเหล่านั้นตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ (Wapiso cited in Dailynews, 2020)  

แผนการเรียนนับเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เปรียบเสมือน
เข็มทิศในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง กล่าวคือ มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปประกอบสัมมาชีพเพ่ือการด ารงชีวิต 
ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องปรับเปลี่ยนหรือ
ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ระบวุ่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมี
ศักยภาพมากพอที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 3 (September – December 2021) 

  
 

250 

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ ความถนัด และความสนใจ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ค้นพบตนเอง รู้จุดเด่นจุด
ด้อย เข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวของตนเองแล้ว ก็จะ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จต่อไปในอนาคต 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแผนการเรียน 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบตนเอง อันจะเป็นแนวทางให้แก่สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้เรียน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม ตลอดจนสามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียน
ค้นพบตนเองได ้ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนการเรียน (Study Program) หมายถึง โปรแกรมหรือแผนการเรียนรู้ที่จัดไว้อย่างเป็น
ระบบ ด้วยจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ มุ่งหวัง 
ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกศึกษาได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ภายใต้การแนะน าและการก ากับ
ของสถานศึกษา ปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าการศึกษาที่ดี
ส าหรับคนยุคใหม่นั้น ไม่เหมือนกับการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา การศึกษาที่ดีมีคุณภาพจะต้องเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนจากเน้นเรียนเพ่ือให้ได้วิชาความรู้ ไปสู่การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อ  
การด าเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ ครูต้องเปลี่ยนจากมุ่งเน้นการสอน ไปท าหน้าที่เป็นผู้จุดประกาย 
ความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนภัทร จันทร์เจริญ (Chancharoen, 2019) ที่
กล่าว่า หลักสูตรการศึกษาในยุค 4.0 ควรเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลก 
ยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ๆ และต้องเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องปรับสาระการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ และคิดเลขเป็น สอดแทรกทางเลือกของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใช้โลกเป็นห้องเรียน เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง และมีแนวทางในการสร้างงานสร้าง
อาชีพที่แปลกใหม่เพ่ิมมากข้ึน โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

จุดเปลี่ยนผ่านส าคัญประการหนึ่ งของชีวิตนักเรียนในช่วงการเลื่ อนชั้นจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือ การเลือกแผนการเรียนที่มุ่งสู่ระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในอดีตและ/หรือแม้แต่ในปัจจุบันทางเลือกก็ยังคงมีไม่มากนัก ผู้เรียนจึงเลือกเรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นหลัก เพราะให้ทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยได้เกือบทุกคณะ ในขณะที่สายศิลปศาสตร์นั้น มีทางเลือกท่ีค่อนข้างจ ากัด ผู้เรียน
ที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องการเรียนอะไรต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงตัดสินใจเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ไว้
ก่อน แสดงให้เห็นว่าแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง ซึ่ง
แผนการเรียนสายสามัญโดยหลัก ๆ ก็จะเน้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-
คณิต) 2) ด้านศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-ค านวณ) 3) ด้านศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ (ศิลป์-



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 

  
 

251 

ภาษา) และ 4) ด้านศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์ (ศิลป์-สังคม) ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่ใช้กันอยู่ทั่วทุก
โรงเรียน การเรียนในแต่ละแผนการเรียนก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งในส่วนของหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาที่เรียน จึงไม่ตอบโจทย์เมื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะวิชาที่เรียนก็จะเป็น
ภาพรวมกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะลึกเฉพาะเจาะจง เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ก็จะเรียนทั้งฟิสิกส์ เคมี 
ชีวะ หรือถ้าเป็นแผนการเรียนศิลปศาสตร์ก็จะเรียนเพ่ิมในกลุ่มวิชาภาษาไทยและสังคม เป็นต้น การ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนเหล่านี้ ผู้เรียนทุกคนจะต้องใส่ใจกับการเลือกเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อ
ตัดสินใจเลือกเรียนแล้วจะต้องอยู่กับแผนการเรียนที่เลือกนั้นไปถึง 3 ปี การขอย้ายแผนการเรียน
อาจจะกระท าได้ยาก และบางโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะยื่นขอย้ายได้ ผู้เรียนจึงต้องฝืนเรียนในสิ่งที่ไม่
ชอบ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น และเม่ือฝืนเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด ก็จะส่งผลต่อเกรดโดยรวม มี
ผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึงการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย ผู้เรียนที่ประสบปัญหาจึงต้องกลับไป
เริ่มต้นสมัครเข้าเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกครั้ง ท าให้เสียเวลาและเสียโอกาสเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งได้ริ เริ่มพัฒนาแผนการเรียนในมิติใหม่ เพ่ิมทางเลือกที่
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษในสังกัดของรัฐ และโรงเรียนเอกชน
ชั้นน าที่มีก าลังความพร้อมและความร่วมมือต่าง ๆ สามารถก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
การเรียนการสอนเองได้ โรงเรียนหลายแห่งได้เสนอทางเลือกหลักสูตรที่ก้าวล้ ากว่าโรงเรียนทั่ว ๆ ไป 
โดยน าข้อมูลแนวโน้มความต้องการก าลังคนในอนาคต สาขาวิชาเปิดใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
อาชีพที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ชาติ 20 ปี มาประกอบกัน กรณีศึกษา เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเ้ปิดแผนการเรียน 12 
วิชาเอก ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือที่เรียกว่า GEMS 
Project (Generation of Excellent Multidisciplinary Skills)  ในปีการศึกษา 2563 เป็นแผน 
การเรียนที่สอดคล้องกับคณะในมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสาขาวิชาหรือ
คณะที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และตอบโจทย์ของการประกอบอาชีพในอนาคต แผนการเรียน
เหล่านี้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนวิชาเอกได้ 1 วิชา และเมื่อเลือกเรียน
แล้วรู้สึกไม่ชอบก็สามารถขอย้ายหรือเลือกเรียนวิชาเอกใหม่ได้ ได้แก่ 1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
และนันทนาการ 2) วิชาเอกพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 3) วิชาเอกพ้ืนฐานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  
4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5) วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6) วิชาเอกสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ 7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 8) วิชาเอกภาษาจีน 9) วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 10) วิชาเอกนิเทศ
ศาสตร์และวารสารศาสตร์ 11) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บัญชี เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบริหาร) 
และ 12) วิชาเอกดุริยางคศิลป์สากลและศิลปะการแสดง (Dailynews, 2020) ซึ่งมีแนวคิด
เช่นเดียวกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่ได้น าร่องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงการการศึกษาไทย  
ตามแนวคิดอนาคตก าหนดได้ด้วยตัวเราเอง (Defining the Future) โดยประกาศยกเลิกรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนวิทย์ ศิลป์ค านวณ และศิลป์ภาษา  
เพ่ือเปิดแผนการเรียนใหม่ทีส่่งเสริมผู้เรียนได้เลือกอนาคตของตัวเอง 7 แผนการเรียน ได้แก่ 1) เตรียม
แพทยศาสตร์-เภสัชศาสตร์ 2) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3) เตรียมวิทยาศาสตร์-
คอมพิวเตอร์ 4) เตรียมนิเทศศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 5) เตรียมศิลปกรรมศาสตร์ 6) เตรียมบริหารธุรกิจ-
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บัญชี และ 7) เตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะสามารถค้นหาความต้องการ ความ
ถนัด และตัดสินใจเลือกอาชีพของตัวเองในอนาคตได้ (WorkpointTODAY, 2020) นอกจากนี้  
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยังได้เสนอแผนการเรียน 14 ทางเลือก ได้แก่ 1) แพทยศาสตร์และกลุ่ม
สาธารณสุขศาสตร์ 2) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3) วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป) 4) วิศวกรรมการบินและ
อวกาศยาน 5) วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 6) สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7) บริหารธุรกิจ บัญชี 
เศรษฐศาสตร์ 8) สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 9) ศิลปกรรมศาสตร์ 10) อักษรศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 11) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  และสื่อดิจิทัล 12) ศิลปะการประกอบอาหาร  
13) วิทยาศาสตร์การกีฬา และ 14) ดนตรี-นิเทศศิลป์ (Bangkokbiznews, 2020) แผนการเรียนที่
เจาะจงถึงสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกแผนการเรียนที่ตรงกับความต้องการได้มากกว่าเดิม กล่าวคือ หากวางแผนจะเรียนต่อด้าน
การตลาด เพราะโตขึ้นอยากเป็นนักการตลาด ถ้าเป็นแผนการเรียนเดิมก็สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลปศาสตร์-ค านวณ แต่พอเปลี่ยนมาสู่
แผนการเรียนใหม่ ๆ ผู้เรียนก็สามารถเจาะจงเลือกแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชีได้เลย  
ซึ่งวิชาที่เรียนก็เป็นวิชาเฉพาะเพ่ือมุ่งตรงไปสู่สิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน
อย่างหลากหลายเหมือนในอดีตอีกต่อไป 

โดยเหตุนี้ แผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
วิชาการความรู้ ไปสู่การพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการด าเนินชีวิต
อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีเนื้อหาเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่ เรียนรู้เฉพาะเรื่องที่
ส าคัญ ๆ และจ าเป็นต้องเรียนให้รู้อย่างลึกซึ้ง เพ่ิมทางเลือกของแผนการเรียนที่หลากหลายและตอบ
โจทย์ของการประกอบอาชีพในอนาคต จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเองและค้นพบแนวทางในการพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ 
และสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนในการตัดสินใจศึกษาต่อ มีแนวทางในการสร้างอาชีพที่แปลกใหม่ รวมทั้งวางแนวทางที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิตให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังต่อไปในอนาคตได้ 
 
การค้นพบตนเอง  

การค้นพบตนเอง (Self–Discovery) หมายถึง การรู้ตามความเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดย
ฐานะ ภาวะเพศ ก าลังความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม  มีอยู่ เท่าไร อย่างไร  
เป็นการรู้จักและเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตน เป็นการรู้สัมผัสเกี่ยวกับตนเอง 
และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อันจะส่งผลให้
ประพฤตตินได้อย่างเหมาะสม รู้จักแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม หรือท าการต่าง ๆ ให้ถูกจุด คือ รู้จักเลือก 
รู้จักที่จะน าความคิดกับการกระท ามาสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกที่ควร ท าให้เจริญ 
งอกงามบังเกิดผลดี อันเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (Fledman, 
1992; Pratammapidok, 1996) การค้นพบตนเอง ถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่รู้ทิศทาง 
และอนาคตของตัวเอง ปัญหาจากการค้นหาตัวเองไม่พบ จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบกับความล้มเหลว
ในการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิต เพราะการค้นพบตนเองจะช่วยให้เรียนรู้ตนเอง สามารถ
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จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางเป้าหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง ศักดิ์ไทย  
สุรกิจบวร (Surakitbaworn, 2007) กล่าวว่า การค้นพบตนเองจะสามารถพัฒนาตนเองได้ ดังนี้  
1) พยายามแก้ไขตนเองให้มีความประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความจริงในสิ่งที่
ประกอบเป็นตัวตน ท าให้มีแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น 
ปรับตัวให้มีชีวิตที่มีความหมาย มีความกระตือรือร้น และมีชีวิตชีวาในการด าเนินชีวิตมากขึ้น 2) ช่วย
ให้บุคคลรู้ขอบเขตความสามารถ ความช านาญ ตลอดจนข้อด้อยต่าง ๆ และความเข้าใจตนเอง ซึ่งถือ
เป็นพ้ืนฐานในการเข้าใจผู้ อ่ืน โดยสามารถแสดงพฤติกรรมโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ 3) จะช่วยให้เกิดการยอมรับตนเองตามที่เป็นจริงได้อย่างมีเหตุผล จึงมีผลท าให้เกิด
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดี รู้คุณค่าของตนเองมากขึ้น และสามารถควบคุมตนเอง 
มิให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาต่อหน้าคนอ่ืน ๆ  

การเสริมสร้างให้บุคคลค้นพบตนเองมีแนวทาง ดังนี้ 1) ต้องรู้จักความฝันของตัวเอง 
จุดเริ่มต้นของความส าเร็จล้วนเกิดจากความฝัน แต่ฝันของเราต้องมีที่มาที่ไป อิงอยู่บนความเป็นไปได้ 
ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวม เช่น สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสนับสนุน  
2) ต้องรู้จักความสามารถพิเศษ คือ รู้จักพรสวรรค์ของตัวเอง โดยเริ่มต้นจากการลงมือท าทุกอย่าง 
ที่เจอ แล้วในทุกอย่างที่เราท านั้น อะไรที่ท าแล้วไม่ชอบ ไม่ใช่ ไม่ได้ดี นั่นถือว่าไม่ใช่พรสวรรค์ของเรา 
ส่วนอะไรที่ท าได้ดี อะไรที่ท าแล้วชอบ อะไรที่ท าแล้วส าเร็จ พร้อมทั้งมีความสุข จงส่งเสริมและ
สนับสนุนส่วนนั้นให้เต็มที่ เพราะนั่นคือตัวตนของเรา 3) ต้องรู้จักสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตัวเอง เราทุก
คนมีศักดิ์ศรีในตัวเอง ทุกฐานะ ทุกบทบาท ล้วนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง เพราะผู้ที่ยอมสูญเสียศักดิ์ศรี คือ 
ผู้ที่ยอมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง 4) ต้องรู้จักพัฒนา กล่าวคือ พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ความคิด และจินตนาการ หมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะหยุดเรียนเมื่อไร ก็หยุดรู้เมื่อนั้น หยุดพัฒนา
เมื่อใด ก็หยุดความส าเร็จลงเมื่อนั้น เราจึงต้องพัฒนาตัวเองให้เคลื่อนไหวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และเป็น
ประโยชน์ไม่มีสิ้นสุด 5) ต้องรู้จักคุยกับตัวเอง ควรหาเวลาในแต่ละวันนั่งคุยกับตัวเอง พิจารณาทั้งเรื่อง
บวกและเรื่องลบ อะไรที่ดีต้องรักษาไว้ พัฒนาต่อไป และอะไรที่ไม่ดี เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไข 6) ต้องรู้จักให้โอกาสตัวเอง การทีเ่ราจะค้นพบตัวเองได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องท าเสมอ คือ ให้โอกาส
กับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ ให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด หรือสิ่งที่ตั้งใจจะท า แต่ไม่เคยได้
ท า  ต้ อ งหา โอกาส เปลี่ ยนแปลงตั ว เ อง ใหม่  การ เ ริ่ มต้ น ใหม่  เป็ นการ เ พ่ิม พูนคว ามรู้   
เพ่ิมประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่าให้กับตัวเอง 7) ต้องรู้จักสัจธรรมของชีวิต อย่าเอาตนเองไปอิงหรือผูก
ติดอยู่กับใคร หรือผูกติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ถาวร หลงอยู่กับแสงสี ลาภยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง 
ส าหรับมนุษย์นั้น สิ่งที่ถาวรที่สุด คือ ความด ีคุณธรรม และประโยชน์ของส่วนรวม ใครที่ใช้ชีวิตอิงกับ
สิ่งเหล่านี้ ผู้นั้นจึงเรียกได้ว่าค้นหาตัวเองพบแล้ว (LetterPlanet.com, 2017)  

การค้นพบตนเองมีหลายแนวทาง เช่น การส ารวจ การวิเคราะห์ การพิจารณาหรือมอง
ตนเองเกี่ยวกับความรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ค่านิยม ความสนใจ ตลอดจนทักษะความสามารถต่าง ๆ  
จากนั้นให้น าเอาสิ่งที่เราค้นพบมาวิเคราะห์ดูสาเหตุ ก็จะทราบและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้
เพ่ือการค้นพบตนเองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การรับรู้ (Knowing) เป็นขั้นตอนเริ่มแรก 
ของการพัฒนาตนเอง บุคคลต้องรู้จักตนเองเสียก่อน ว่าตนเองมีลักษณะนิสัยใจคออย่างไร ระยะที่ 2  
การเข้าใจ (Understanding) หลังจากที่บุคคลรู้แล้วว่าตนเองเป็นอย่างไร ก็ควรจะท าความเข้าใจว่า 
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ท าไมตนจึงเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะสภาพแวดล้อม การอบรมสั่งสอน หรือสภาพทางร่างกายของตนเอง 
และระยะที่ 3 การยอมรับ (Accepting) การยอมรับจะช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเองได้ เมื่อยอมรับแล้ว
บุคคลก็จะไม่ปิดบังตนเอง เช่น การที่ตนเองยอมรับว่าตนไม่สวย หรือไม่แข็งแรง ก็เท่ากับว่าตนยอม
เผชิญกับความจริง ในที่สุดก็จะสามารถค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขตนเองได้ (Saksri, 1991) 
ดังนั้น แผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นต้องช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมไปถึงการวางแผนด าเนินชีวิตของ
ตนเองในอนาคตอีกด้วย 
 
แนวทางการพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบตนเอง 
 การพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบตนเอง มี
แนวทางในการด าเนินการ 9 ประการ ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย ซึ่งต้องวิเคราะห์ทิศทาง 
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น 1-3 ปี (เวลาเรียน ม.ปลาย 3 ปี) ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการพัฒนา
แผนการเรียนในยุคนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากกระแสโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง 
และเป็นพลวัต (Dynamic) จนยากเกินกว่าจะคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ นอกจากนี้ ยังต้องวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทยในระยะยาว 3-7 ปี 
(เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกับปริญญาตรี 4 ปี) เพ่ือให้ทราบทิศทาง 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ก าลังจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในแวดวงการศึกษา ธุรกิจการค้า 
เทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายการพัฒนาประเทศ และโดยเฉพาะความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
ข้อมูลเหล่านี้จะชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มของความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
และอาชีพใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโลกอนาคต นับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
แผนการเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐาน
การศึกษาชาติที่ก้าวไกลสู่สากล (World- Class Standard School) 

2. พิจารณาแนวโน้มของอาชีพใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  การพัฒนาแผนการเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้รองรับการใช้งาน 
ในอนาคต ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มของอาชีพใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จึงเป็นข้อมูลส าคัญ 
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการก าหนดแผนการเรียน ทั้งนี้ก็เพราะ
เทคโนโลยีดิจิทัลมีพลังอ านาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลให้บางสาขา
อาชีพสูญหายไป บางสาขาอาชีพก็ถือก าเนิดเกิดขึ้นมาใหม่โดยฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้ วน
แต่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบและพัฒนาแผนการเรียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะการก าหนดแผนการเรียน 
รายวิชา เนื้อหาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการน าไปศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปประกอบสัมมา
อาชีพในอนาคต    

3. ส ารวจความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน  การพัฒนาแผน 
การเรียนจ าเป็นต้องส ารวจความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อแผนการเรียนที่ก าลังจะพัฒนาขึ้น ทั้งนี้  
ก็เพ่ือเป็นการยืนยันว่าแผนการเรียนที่จะพัฒนาขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจ หากพัฒนาขึ้นบน
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พ้ืนฐานความพร้อมและตามความต้องการของสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว โดยปราศจากการส ารวจ
ความสนใจของผู้เรียนก็อาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากอาจจะ
ไม่มีผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในแผนการเรียนนั้น ๆ เหมือนเช่นบทเรียนส าคัญที่สถานศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลายแห่งได้รับอยู่ในขณะนี้ ในท านองเดียวกันก็จ าเป็นต้อง
ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กันไปอีกด้วยว่า ต้องการแรงงานที่มีคุณลักษณะตรง
ตามที่หลักสูตรก าลังจะผลิตออกมาหรือไม่ เป็นการศึกษาข้อมูลในมุมมองของผู้ ใช้ผลผลิต เพ่ือยืนยัน
ว่าตลาดแรงงานมีความต้องการใช้แรงงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนการเรียนที่ก าลังจะ
พัฒนาขึ้นหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด     

4. ศึกษาข้อมูลของคณะและสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา แผนการเรียนที่
ดีต้องสามารถส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและตรงสาย สถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลของคณะและสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งได้ยุบหรือควบรวบคณะและปิดแผนการเรียนบาง
สาขาวิชาที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิม เพ่ือเปิดคณะหรือสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงาน ดังนั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการเรียน
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มี
ความรู้พ้ืนฐานเฉพาะทางที่เหมาะสมและเพียงพอ ถือเป็นการจ าลองชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเจาะจงตรงตามคณะที่อยากเรียน ซึ่งจะ
ได้เรียนเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษา 
ทดลอง และพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือการค้นพบตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป  

5. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป
แล้วว่า การจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษามิอาจด าเนินการได้เพียงล าพัง กอปร
กับการพัฒนาแผนการเรียนใหม่ ๆ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ย่อมตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมาย  
ทั้งในเชิงของการจัดท าหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการทรัพยากร และการจัดการ
คุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมไปถึงการสนับสนุน
จากหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน
การวางแผนการเรียนและอาชีพมาร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ทางการศึกษา การอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอน (Upskill & Reskill) การจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ๆ จากผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพเหล่านั้น การเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมให้ความรู้หรือเทคนิคเฉพาะ การมีพ่ีเลี้ยงที่เรียนในคณะเหล่านั้น
หรือคนที่เรียนอยู่จริงในระดับมหาวิทยาลัยมาช่วยดูแลและให้ค าแนะน า (Coaching) และอ่ืน ๆ  
ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนหลักสูตร
แผนการเรียนที่จะพัฒนาขึ้นนี้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างภาคีเครือข่าย
และความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยที่ เปิด
สอนคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ บริษัท โรงงาน หรือสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
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ทาง ฯลฯ เพ่ือร่วมผนึกก าลังในการออกแบบ พัฒนา และน าแผนการเรียนไปใช้ รวมถึงการบริหาร
จัดการหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมมากข้ึน   

6. พัฒนาแผนการเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการ จากภาวะการแข่งขันของสถานศึกษา
ท่ามกลางปัญหาจ านวนผู้เรียนและอัตราการเกิดที่ลดลง ผสานกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาแผนการเรียนเพ่ือเสนอทางเลือกที่ก้าวล้ า
และน าหน้า ตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงผู้เรียนรุ่นใหม่ในยุคนี้ได้มากขึ้น การจัดการศึกษาจึง
ต้องพัฒนาแผนการเรียนใหม่ ๆ เป็นสะพานส่งผู้เรียนไปสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มองเห็น
เส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต และก้าวเข้าสู่โลกของการท างานได้อย่างสมภาคภูมิ แผนการเรียน
จึงต้องก าหนดเนื้อหาและพัฒนารายวิชาใหม่ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น 
วิชาการดูแลผู้สูงอายุ วิชาการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  วิชา AI กับชีวิตประจ าวัน และวิชา
โหราศาสตร์ (ส าหรับผู้เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์)  โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกระบวนการ
ในการพัฒนาหลักสูตรของแผนการเรียนต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

7. บริหารจัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น แผนการเรียนที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนค้นพบตนเองได้
นั้น ต้องเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น ผู้เรียนควรมีสิทธิ์เลือกทดลองเรียนในแผนการเรียน
ที่ตนสนใจ และเม่ือมีโอกาสได้ทดลองเรียนแล้วพบว่า รู้สึกไม่ชอบหรือไม่ใช่ ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
แผนการเรียนใหม่ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการตามแผนการเรียนใหม่นี้ ถือว่า
เป็นช่วงของการทดลองเพ่ือการเรียนรู้ของทุกฝ่ายไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน 
วิทยากร นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องค้นให้พบว่าสิ่งใดในหลักสูตรที่ดีอยู่แล้วก็ให้มุ่งหน้าท าต่อไป หาก
สิ่งใดที่ยังไม่ประสบความส าเร็จก็ต้องลองคิดทบทวนและปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ผลลัพธ์ (Output) ที่
ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการให้ได้มากที่สุด สุดท้ายก็เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ตนรัก ในสิ่งที่ตน
ชอบ และเติบโตไปในสายงานอาชีพที่เลือกได้อย่างประสบความส าเร็จ 

8. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค้นพบตนเอง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะพบว่า นักเรียน
ไทยจ านวนไม่น้อยยังใช้วิธีการว่า สอบได้คณะใด สาขาวิชาอะไร ก็จะเข้าเรียนในคณะและสาขาวิชานั้น 
ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร สนใจด้านไหน หรือถนัดอะไร แผนการเรียนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักความฝัน ค้นพบความสามารถพิเศษ รู้จักสิทธิ์
และศักดิ์ศรีของตัวเอง สร้างแรงบัลดาลใจในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้จักให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้น
ใหม่หรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด ไม่น าตนเองไปอิงหรือผูกติดอยู่กับใครนอกจากนี้ สถานศึกษายังต้อง
ก าหนดให้มีชั่วโมงแนะแนวและการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พูดคุย ค้นหา และ
ทบทวน เพ่ือการค้นพบตัวเอง โดยทดลองการเรียนแบบในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือประถมศึกษาหากท าได้ การได้ทดลองเรียนในคณะหรือสาขาวิชาเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็น
และค้นพบตนเองอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน พ่อแม่ ผู้ปกครองก็จะได้ทราบถึงความต้องการขอ
บุตรหลานกับความต้องการของตนว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ซ่ึงต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เขาได้ตัดสินใจเลือกเรียนและก าหนดอนาคตด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียน
จะต้องท าหน้าที่ประสานสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจกับอนาคตของผู้เรียน 
และประคับประครองให้ผู้เรียนก้าวเดินสู่เส้นทางที่เลือกจนประสบความส าเร็จอย่างสมภาคภูมิ 
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9. วางแผนหลักสูตรทุกระดับชั้นให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน การพัฒนาแผนการเรียนตาม
แนวคิดข้างต้นนี้ ควรยึดหลักการว่า หลักสูตรระดับประถมศึกษาต้องปูพ้ืนฐานให้รู้ เข้าใจ และได้
สัมผัส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องค้นหาตนเองให้พบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเตรียม 
ความพร้อมให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยได้ และระดับอุดมศึกษาต้องมุ่งพัฒนาเฉพาะทางสู่อาชีพที่มุ่งหวังไว้ 
ดังนั้น เมื่อก าหนดแผนการเรียนที่ต้องการจะพัฒนาแล้ว สถานศึกษาควรสอดแทรกกิจกรรม  
การเรยีนรู้เพ่ือปูพื้นฐานเรื่องนั้นให้ผู้เรียน โดยในระดับประถมศึกษาอาจจะเปิดชุมนุม/ชมรมที่ส่งเสริม
ความชอบของผู้เรียน โดยสอดแทรกการประยุกต์วิชาการความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ เข้าด้วยกัน เช่น 
ชุมนุมหุ่นยนต์ส าหรับผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ชมรมนักซื้อ-ขายส าหรับผู้สนใจด้านธุรกิจ ถัดมาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมที่ทันโลกทันสมัย เพ่ือเสนอทางเลือกให้กับผู้เรียน
ได้ค้นพบความต้องและอาชีพแปลกใหม่ที่ตนอาจจะสนใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็มุ่งเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนสู่มหาวิทยาลัย เพ่ือเส้นทางอาชีพในอนาคต ด้วยแผนการเรียนที่แปลกใหม่และ
หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้มองเห็น 
เรียนรู้ และค้นพบตนเองอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน อันเป็นจุดส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จต่อไป 
 
สรุป 

แผนการเรียนในสถานศึกษา ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ที่ตน
สนใจและศึกษาค้นคว้าตนเอง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตนเองมีอยู่ ก่อนที่
จะตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แผนการเรียนที่ดีจึงควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเป้าหมาย
ในการเรียน ค้นพบแนวทางในการด าเนินชีวิต รู้ความต้องการ และความสามารถของตนเอง ดังนั้น 
บทความเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนค้นพบตนเองที่
น าเสนอมานี้ จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนและเปิดมุมมองให้กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแผนการเรียนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สัมพันธ์กับแนวโน้มอาชีพที่จะได้รับความนิยมและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน ตามทิศทางความต้องการก าลังคนในอนาคต และสอดรับกับสาขาวิชาหรือ
คณะเปิดใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกันก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าในตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วางเป้าหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จทั้งในด้าน
การเรียนและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ 
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Dailynews. (2020). Rōngri ̄anʻatsamchansamutpra ̄ka ̄n Pœ ̄t Sipso ̜̄ng Wicha ̄ ēk 
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araibāng? [Will Find Myself to Know Myself what do I Need to Know?]. 
Retrieved from https://www.letterplanet.com/content/752/%จะค้นพบตัวเองจะ
รู้จักตัวเอง+...+ต้องรู้จักอะไรบ้าง+? 

Pratammapidok (P. O. Payutto). (1996). Thammanoonchi ̄wit Chabapso ̜̄ngpha ̄ 
[Constitution of Living Bilingual Version]. Bangkok: Sahathammik. 
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บทคัดย่อ 
 อัตลักษณ์ของคาเฟ่ฮอปปิ้ งในประเทศไทยที่มีการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ โดยเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจของการ
ครอบครองทรัพยากรที่ตนเองมี ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย พ้ืนที่ของสื่อสังคมออนไลน์ เวลา ทุนทางสังคม 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม น าไปสู่การประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้ นมาใหม ่
ทั้งในระดับปัจเจกและระดับกลุ่มแล้วน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอัตลักษณ์ในระดับปัจเจก  
มีการประกอบสร้างในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วน าเสนอออกไปผ่านการเล่าเรื่องด้วยข้อความ 
และรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการใช้พ้ืนที่ของสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงและต่อรองอัตลักษณ์ให้เป็นไปตามกระแสความนิยมของสังคม  
ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม แม้อัตลักษณ์ในระดับปัจเจกจะมีความแตกต่างกัน แต่ปัจเจกบุคคล
ยังมีความเชื่อมโยงร่วมกันคือมีวิธีคิดแบบบริโภคนิยม ท าให้เกิดอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งที่
มีการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น คือ เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมการดื่มกาแฟในร้านกาแฟที่ชื่นชอบ
เป็นประจ าเพื่อตอบสนองความสุขและความพึงพอใจ กิจกรรมการดื่มกาแฟและน าเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นและผลิตซ้ าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ร่วม สามารถบ่งบอกได้ถึงรสนิยม
ของกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้ง และยังสามารถจ าแนกกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งออกจากบุคคลทั่วไปผ่านการบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ABSTRACT 
 The identity of the café hopping in Thailand which is presented through social 
media is communicative and interaction phenomena. It arises from the use of the power of 
possession of resources they have, including photos, social media area, time, social capital, 
and information about cafes and drinks, led to the identity reconstruction of both personal 
identity and group identity and presented them through social media. Personal identity is 
created in different ways and then presented through narratives with texts and photos 
through social media. They use the social media area to meet their own needs, also change 
and negotiate identity following the popularity of society at a time. However, despite the 
difference in personal identity, individuals are also connected by the way of thinking about 
consumerism. It constructs the group identity of café hopping that is presented through 
social media, which is a group that usually has coffee drinking activities in favorite coffee 
shops to fulfill their happiness and satisfaction. Coffee drinking activities that are presented 
through social media are rituals that have been created and reproduced into a group 
identity. It can identify the tastes of the café hopping group, and also classify the café 
hopping group from the general public through daily consumption. 
 
Keywords 
 Café Hopping, Identity, Social Media 
 
บทน า 
 วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น ซึ่งในอดีตการดื่มกาแฟอาจเป็นเพียงการดื่ม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายหรือความชื่นชอบส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้จากการ 
ที่มีจ านวนร้านกาแฟหรือร้านที่จ าหน่ายเครื่องดื่มในกลุ่มเดียวกันจ านวนไม่มากและไม่มีความ
หลากหลายเท่าที่ควร แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของร้านกาแฟ
หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าคาเฟ่ (Café) จ านวนมาก เป็นผลมาจากวัฒนธรรมกาแฟที่หลั่งไหลจาก
ซีกโลกตะวันตกมายังซีกโลกตะวันออก ซึ่งในประเทศไทยพบว่าธุรกิจกาแฟได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเติบโตของตลาดกาแฟไทยอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจร้านกาแฟใน
ไทยนับตั้งแต่ปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 2.12 หมื่นล้านบาท และสูงขึ้นอีกในปี 2561 ที่ 2.34 หมื่นล้าน
บาท ส าหรับปี 2563 พบว่า โอกาสการเติบโตของตลาดกาแฟมีสูงมาก ซึ่งมีปัจจัยมาจากอัตราการ
บริโภคกาแฟของคนไทยประมาณการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 300 แก้วต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญคือ
การที่ภาครัฐและเอกชนร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า พร้อมผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ช่วงปี 2559 – 2563 พบว่า มีเป้าหมายต้องการให้ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น าด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน มีการผลักดันให้
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กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สร้างรายได้มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ด าเนินธุรกิจที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมกาแฟของไทย (Sriwong, 2020) การที่ธุรกิจกาแฟได้รับความนิยมมากข้ึน จึงเป็นโอกาส
ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมกาแฟไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็น
ถึงการสนับสนุนของธุรกิจกาแฟในประเทศไทย รวมทั้งคนในประเทศที่มีก าลังซื้อเพ่ิมมากขึ้น 
เช่นเดียวกับกิจกรรมทางสังคมที่ควบคู่กับการดื่มกาแฟเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ( Euromonitor 
International, 2013 cited in Yeow, Kit, & Yen, 2014)  
 เมื่อความนิยมของการดื่มกาแฟเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับร้านกาแฟที่พัฒนาให้มีความ
สวยงาม ทันสมัย โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีประเภทของเครื่องดื่ม อาหาร และของว่างที่หลากหลาย 
เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค จึงส่งผลให้พฤติกรรมการดื่มกาแฟเปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน  
โดยในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มคนที่น าการดื่มกาแฟตามร้านกาแฟมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบด าเนินชีวิต 
กิจกรรมดังกล่าวเรียกว่า “คาเฟ่ฮอปปิ้ ง  (Café Hopping)” หรือ “คอฟฟ่ีฮอปปิ้ ง  (Coffee 
Hopping)” ซึ่งคาเฟ่ฮอปปิ้ง หมายถึง “การใช้เวลาในแต่ละวันไปตามสถานที่ในตัวเมือง หรือสถานที่
ที่มีร้านกาแฟจ านวนมาก โดยมีการเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ บุคคลที่ท า
กิจกรรมแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งมักมีการซื้อกาแฟหรือเบเกอรี่ในปริมาณไม่มากแล้วใช้เวลาอยู่ในร้านกาแฟ 
หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปยังร้านกาแฟอ่ืนเพ่ือใช้เวลาต่อไป” หรืออีกความหมายหนึ่ง คาเฟ่ฮอปปิ้ง
หมายถึง “กลุ่มคนที่พยายามใช้เวลาว่างในการนั่งที่ร้านกาแฟให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยอาจไม่มี
การซื้อสินค้าใด ๆ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปร้านอ่ืนเมื่อพบว่าร้านนั้นมีบาริสต้าที่สามารถชงกาแฟได้
ตามท่ีต้องการ” (Schpix, 2010) จากความหมายทั้งสองแบบ แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของบุคคลที่เป็น
คาเฟ่ฮอปปิ้งว่ามีการใช้พ้ืนที่ของร้านกาแฟส าหรับการท ากิจกรรมช่วงเวลาว่างเพ่ือตอบสนองความชื่น
ชอบของตนเอง ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าช่วยให้คาเฟ่ฮอปปิ้งเป็นที่นิยมเพ่ิมมากข้ึนคือการเข้ามาของสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งได้
กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับคาเฟ่ฮอปปิ้งในการสื่อสารเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ (Identity) รวมทั้งท า
ให้คาเฟ่ฮอป ปิ้งเป็นที่รู้จักและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
 การที่คาเฟ่ฮอปปิ้งมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีคุณสมบัติ
ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างสารในการส่งออกไปและรับการตอบกลับ (Feedback) จากบุคคลที่อยู่ใน
เครือข่ายเดียวกัน ซึ่งถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์และเป็นสัญญาณที่
แสดงถึงการลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เป็นการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมยังคงอยู่และไม่เงียบหายไป รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้น (Scissors, Burke, & Wengrovitz, 2016) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สื่อสังคม
ออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้ ใช้งานทั่วโลกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคม
นอกเหนือไปจากการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเผชิญหน้าในชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกับคา
เฟ่ฮอปปิ้งที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความชื่นชอบหรือสนใจในสิ่งเดียวกัน 
และใช้เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น   
 ส าหรับกิจกรรมของคาเฟ่ฮอปปิ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพบว่า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากการที่เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์มีการแนะน าหรือจั ด
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อันดับร้านกาแฟส าหรับคาเฟ่ฮอปปิ้ง ดังตัวอย่างที่น าเสนอในภาพที่ 1 จากบล็อกของเว็บไซต์ 
https://shopee.co.th  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการจัดอันดับร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมส าหรับคาเฟ่ฮอปปิ้ง 
ที่มา: Eyebanthita (2020)  
         
 นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะบุคคลที่มีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแบ่งปันรูปภาพหรือข้อมูลของตนเองเมื่อไปดื่มกาแฟตามร้านต่าง ๆ เช่น ใน
สื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรม มีการใช้แฮชแท็ก (Hashtag) ว่า “#cafehoppingbkk” ซึ่งเป็น
การโพสต์รูปภาพเครื่องดื่มและอาหารเมื่อไปรับประทานในร้านกาแฟ และมีผู้ใช้แฮชแท็กดังกล่าว
มากกว่าสามแสนคน ดังตัวอย่างในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 แสดงรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมที่อยู่ ในแฮชแท็ก 

#cafehoppingbkk  
ที่มา: Instagram (2020) 
 
 จากการเพ่ิมขึ้นของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยตามที่กล่าวมา ท าให้ผู้เขียนสนใจศึกษา
เกี่ยวกับการน าเสนออัตลักษณ์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล  
โดยศึกษาทั้งในระดับอัตลักษณ์ของปัจเจก (Personal Identity) และอัตลักษณ์ของกลุ่ม (Group 
Identity) ภายใต้สังคมแบบบริโภคนิยม ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายผลของการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) 
 อัตลักษณ์ (Identity) ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความส านึกของแต่ละบุคคลว่าตนเอง
มีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร อัตลักษณ์เป็นค าตอบของค าถามที่ว่า “ฉันคือใคร” และ “ฉันคือใคร
ในสายตาผู้อ่ืน” (Woradilok, 2016) ส่วน Goffman (1969 cited in Liu, 2015) ได้นิยามความหมาย
ของอัตลักษณ์ว่า เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตน และมีการแสดง
ตัวตนเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของบุคคลอ่ืนในชีวิตประจ าวัน และอัตลักษณ์ตามธรรมชาตินั้น
มีความลื่นไหล    
 ส านักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจ “กระบวนการก่อร่างสร้างตัวตน (Self)” 
ของบุคคลมากที่สุด (Kaewthep et al., 2012) โดยตามแนวคิดของ Mead (1934 cited in Liu, 
2015) ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่คงที่ ไม่ใช่สิ่งที่ “ได้รับมอบมา” แต่ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) และเมื่อมนุษย์อยู่ในบริบทที่ต้องสื่อสาร
กับผู้อ่ืนก็จะมีกระบวนการต่อรองทางอัตลักษณ์เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความคาดหวังและบริบททาง
สังคม (Hecht, Warren, Jung, & Krieger, 2005) ในขณะที่ปัจเจกบุคคลมีอิสระในการสร้างสรรค์
ตัวตนที่มีความหลากหลาย แต่ยังมีข้อจ ากัดมากมายที่เกี่ยวกับบุคคลและสังคมซึ่งส่งผลต่อความ
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เป็นไปได้ของอัตลักษณ์หรือตัวตนที่ได้ท าการต่อรอง ดังนั้น “ตัวตน” ของเรานั้นก่อร่างมาจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ “คนอ่ืน” และปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะกระท าผ่าน “การสื่อสาร” ระหว่างตัวเรากับ
ผู้อ่ืน จึงนับได้ว่า ส านักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ได้น าทั้งมิติทางสังคมและมิติด้านการสื่อสารเข้ามา
สัมพันธ์กับประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ (Kaewthep et al., 2012) เช่นเดียวกับ Fina (2011 cited in 
Kaewthep et al., 2012) ที่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์เอาไว้ว่า มนุษย์เรานั้น
นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกันแล้ว มนุษย์เรายังสื่อสาร
โดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า “เราคือใคร” เราเป็นคนชนชาติอะไร เพศอะไร วัยอะไร มีก าเนิด 
แถวไหน ฯลฯ และในขณะที่เราใช้การสื่อสารเพ่ือบอกคนอ่ืนว่า “เราเป็นใคร” เราก็ยังใช้การสื่อสาร
เพ่ือบอกคนอ่ืนเพ่ิมเติมอีกว่า “แล้วเขาเป็นใคร” และท้ายที่สุด ก็สื่อสารเพ่ือจะบอกว่า “เราเหมือน/
ต่างกับเขาอย่างไร” จากความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์ที่กล่าวสรุปมาข้างต้นนี้ Fina 
จึงสรุปบทบาทของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือประกอบสร้าง (Construct) ธ ารงรักษา 
(Maintain) และต่อรอง (Negotiate) อัตลักษณ์อยู่ตลอดเวลา 
 
ระดับของอัตลักษณ์  
 อัตลักษณ์มีความเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและสังคม ในแง่หนึ่ง อัตลักษณ์
เป็นมิติในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือจิตใจที่เกี่ยวกับตัวเราเอง ที่มักเปลี่ยนแปลงไปได้
จากการผูกยึดตัวเรากับโลกรอบตัว ส่วนในอีกแง่หนึ่ง อัตลักษณ์คือความเป็นปัจเจกที่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กับสังคม กล่าวคือ ตัวเราถูกก าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างไร ดังนั้น อัตลักษณ์จึงถูกแบ่งเป็นสอง
ระดับ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรืออัตลักษณ์ของปัจเจก และอัตลักษณ์ทางสังคมหรืออัตลักษณ์กลุ่ม 
(Feungfusakul, 2000 cited in Ratjaroenkhajorn, 2001)  
 1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรือปัจเจก (Personal Identity) ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ 
Hall (Feungfusakul, 2000 cited in Ratjaroenkhajorn, 2001) ที่เสนอแนวคิดเรื่อง “Articulated 
Self” โดยให้ความส าคัญกับตัวตนที่ปรากฏในค าบอกเล่าหรือตัวตนที่ปรากฏในวาทกรรมที่ถูก
น าเสนอออกมา อีกนัยหนึ่ง Articulated Self ยังหมายความว่า ความเป็นตัวตนนั้น เป็นเพียงชิ้นส่วน
หลาย ๆ ชิ้นประกอบกันขึ้นมา กล่าวคือ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมีรูปแบบการเชื่อมชิ้นส่วน
เหล่านั้น และแสดงออกมาในอีกรูปลักษณะหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ Hall ยังกล่าวอีกว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่
อะไรก็ตามที่ตายตัวต่อเนื่อง แต่เป็นบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นและจะอยู่ในรูปของกระบวนการ 
“กลายเป็น” (Becoming) ที่ไม่เคยมีลักษณะสมบูรณ์แบบ อัตลักษณ์สามารถมีได้มากมาย และยังมี
ความหลากหลายและอยู่ในลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้อีกด้วย  
 2) อัตลักษณ์ร่วมหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม (Group Identity) โดย Durkheim (n.d. cited 
in Ratjaroenkhajorn, 2001) กล่าวว่า พลังของพิธีกรรมเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยให้ปัจเจกร่วมกัน
สร้าง และผลิตซ้ าสัญลักษณ์ท่ีเป็นเสมือนอัตลักษณ์ร่วมของสังคม และพิธีกรรมยังเป็นภาษาสัญลักษณ์ 
ที่สื่อความหมายผ่านการปลุกเร้าอารมณ์ของผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ ในสังคมบริโภคนิยม พิธีกรรมยังคงเป็น
พลังส าคัญท่ีจะเชื่อมต่อปัจเจกกับสังคม หากว่าพิธีกรรมในที่นี้ได้ปรากฏตัวในรูปของพิธีกรรมสมัยใหม่ 
(Modern Ritual) ซึ่งนอกจากปัจเจกจะยังคงร่วมสร้างและผลิตซ้ าความหมายในบรรยากาศอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแล้ว สัญลักษณ์ภายในพิธียังเปลี่ยนรูปแบบไป โดยเฉพาะพิธีกรรมสมัยใหม่ใน
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วัฒนธรรมบริโภค ซึ่งได้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ผ่านการปรุงแต่งความหมายอย่างซับซ้อน และ
ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะท าให้ปัจเจกได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน  
 
การน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทย 
 1. การน าเสนออัตลักษณ์ในระดับส่วนบุคคลหรือปัจเจก (Personal Identity)  
 เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ในระดับส่วนบุคคลหรือปัจเจก พบว่า คาเฟ่ฮอปปิ้งแต่ละบุคคล  
มีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีอ านาจในการเลือกว่า  
จะมีอัตลักษณ์แบบใดและคัดเลือกเพ่ือน าเสนอออกไปผ่านการเล่าเรื่องด้วยข้อความและรูปภาพในสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งอ านาจในการน าเสนออัตลักษณ์มาจากการที่บุคคลสามารถมีสื่อสังคมออนไลน์  
ของตัวเองและใช้พ้ืนที่ของสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองที่แตกต่างกัน  
โดยความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล การได้รับประโยชน์ ความไว้ใจด้านความปลอดภัย  
ความเป็นส่วนตัว และบรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มผู้ ใช้งาน (Somthawinpongsai, 2018) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Pootrakul (2016) ที่พบว่า มีปัจจัยหลักสองด้านที่มีอิทธิพลต่อการ
เปิดเผยตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพ 
(Personality) และการนับถือตนเอง (Self-esteem) กับ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเชื่อมั่น
และบรรทัดฐานสังคม จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้คาเฟ่ฮอปปิ้งแต่ละคนน าเสนอกิจกรรมในร้านกาแฟ
ผ่านรูปภาพและข้อความบรรยายที่ตนเองเป็นผู้เลือกเองในการโพสต์ (Post) แตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังพบว่า คาเฟ่ฮอปปิ้งบางส่วนเลือกที่จะน าเสนออัตลักษณ์ผ่านข้อมูลส่วนตัว (Profile) ซึ่งปรากฏใน
หน้าแรกของสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งในด้าน อาชีพ ประวัติการศึกษา 
ความชอบ ความสนใจ อุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวที่สนใจ ที่อยู่ติดต่อหรือสถานที่ท างาน รวมทั้งมีการ
กล่าวถึงข้อคิดหรือคติสอนใจร่วมด้วย 
 การโพสต์รูปภาพรวมทั้งการติดแฮชแท็กเกี่ยวกับการดื่มกาแฟของคาเฟ่ฮอปปิ้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคสินค้าวัฒนธรรมบางอย่างสามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์
ของปัจเจกได้เช่นกัน ดังนั้น การบริโภคกาแฟจึงมีความหมายเชิงสัญญะซึ่งเป็นมากกว่าเครื่องดื่มเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกาย และบุคคลที่มีการโพสต์รูปภาพพร้อมติดแฮชแท็ก แสดงถึงความ
พยายามในการน าเสนอตัวตนที่ต้องการ “กลายเป็น (Becoming)” คาเฟ่ฮอปปิ้ง ทั้งนี้ อัตลักษณ์ 
ของปัจเจกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บุคคลแต่ละคนจึงมีชุดของค าอธิบายหรือรูปแบบ 
ของรูปภาพที่น าเสนออัตลักษณ์ของตนเองแตกต่างกันและมีหลากหลายชุดค าอธิบายในคนเดียวกัน  
ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 แสดงรูปภาพของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก โดยติดแฮชแท็ก #cafehoppingth ซึ่งจะ
เห็นว่าแต่ละภาพมีการเลือกน าเสนอท่ีแตกต่างกันไปตามผู้ใช้งานแต่ละคน  
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ภาพที่  3 แสดงรูปภาพที่ โพสต์ โดยผู้ ใช้ ง านสื่ อสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ กที่ อยู่ ในแฮชแท็ ก 

#cafehoppingth  
ที่มา: Facebook (2020) 
 
 นอกจากนี้ การน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคาเฟ่ฮอปปิ้ง ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ตามที่ Hall (Feungfusakul, 2000 cited in Ratjaroenkhajorn, 2001) 
อธิบายถึงความส าคัญกับตัวตนที่ปรากฏในค าบอกเล่า หรือตัวตนที่ปรากฏในวาทกรรมที่ถูกน าเสนอ
ออกมา ค าบอกเล่าหรือวาทกรรมในที่นี้จึงหมายกิจกรรมการดื่มกาแฟของคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วน าเสนอ
ผ่านรูปภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล โดยความเป็นตัวตนนั้นเป็นเพียงชิ้นส่วน
หลายๆ ชิ้นประกอบกันขึ้นมา กล่าวคือ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมีรูปแบบการเชื่อมชิ้นส่วน
เหล่านั้นและแสดงออกมาในอีกลักษณะหนึ่งได้ สะท้อนให้เห็นว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ต่อรองอัตลักษณ์ให้เป็นไปตามกระแสความนิยมและความคาดหวังของสังคมในแต่ละช่วงเวลา หรือ
อาจกล่าวได้ว่า เป็นอัตลักษณ์ที่ลื่นไหลไปตามช่วงเวลาและบริบทในขณะนั้น สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Somthawinpongsai (2018) ที่พบว่า การที่บุคคลนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากท า
ให้บุคคลสามารถเปิดเผยตนเองเพ่ือสร้างการยอมรับในสังคมจากการทดแทนความรู้สึกที่ถูกตัดขาด
จากสังคมในชีวิต สามารถแสดงตัวตน ค้นหาตนเอง และสร้างอุดมการณ์ในการด าเนินชีวิตจาก
มิตรภาพดิจิตอลโดยผ่านสมาชิกในกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากการที่คาเฟ่ฮอปปิ้งมักเลือกน าเสนอภาพ
เกี่ยวกับการดื่มกาแฟตามร้านที่ก าลังได้รับความนิยม หรือร้านกาแฟที่ได้รับการแนะน ามาจากบุคคล
อ่ืน เพ่ือให้อัตลักษณ์นั้นเป็นไปตามความเชื่อและความคาดหวังของผู้คนที่อยู่ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เดียวกัน ดังนั้น อัตลักษณ์ที่คาเฟ่ฮอปปิ้งน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงอาจมีความ
แตกต่างในบางส่วนหรือแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับอัตลักษณ์ที่อยู่ในโลกแห่งความจริง อัตลักษณ์ที่
น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นอัตลักษณ์เสมือนที่ผ่านการประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ (Virtual 
Identity Reconstruction) อีกทั้งคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสาร
และการปฏิสัมพันธ์อย่างไร้พรมแดน ช่วยท าให้ผู้ใช้งานมีโอกาสในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมา
ใหม่และแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ (Huang, Kumar, & Hu, 2020)  
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 2. การน าเสนออัตลักษณ์ในระดับกลุ่ม (Group Identity)  
 อัตลักษณ์ในระดับกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยทั้งที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะเห็นได้ว่า แม้ปัจเจกบุคคลจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ผ่านวิธีการเล่า
เรื่องและสร้างความหมายของตนเอง แต่ปัจเจกบุคคลยังมีความเชื่อมโยงร่วมกันคือมีวิธีคิดแบบ
บริโภคนิยม ท าให้เกิดอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งที่มีการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วน
บุคคลขึ้น ซึ่งภาพรวมของอัตลักษณ์กลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งคือ การใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมการดื่มกาแฟ
เพ่ือสร้างความสุขให้กับตนเอง ประกอบกับการใช้ค าบรรยาย (Caption) ที่มีทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงออกถึงความเป็นสากลและยกย่องใน
วัฒนธรรมแบบตะวันตก โดยค าบรรยายใช้ส าหรับบอกชื่อเครื่องดื่มหรืออาหารที่อยู่ในรูปภาพ รวมทั้ง
การบรรยายอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น ความหมายโดยส่วนใหญ่มักเป็นไปในทิศทางด้านบวก คือ
การน าเสนอว่ากิจกรรมของกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งคือการใช้เวลาว่างที่ร้านกาแฟ รวมทั้งการได้รับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มในร้านที่ตนเองเลือก คือกิจกรรมที่ท าให้ชีวิตมีความสุข ก่อให้เกิดความรู้สึกดี อีก
ทั้งบางโพสต์ยังแสดงถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เช่น เพ่ือน ครอบครัว  
 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มของคาเฟ่ฮอปปิ้งจะเห็นได้ว่า มีการก าหนดให้
กิจกรรมการดื่มกาแฟและน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นและผลิตซ้ าจน
กลายเป็นอัตลักษณ์ร่วม ตามแนวคิดของ Durkheim (n.d. cited in Ratjaroenkhajorn, 2001)  
ที่กล่าวว่า พลังของพิธีกรรมเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยให้ปัจเจกร่วมกันสร้างและผลิตซ้ าสัญลักษณ์ 
ที่เป็นเสมือนอัตลักษณ์ร่วมของสังคม ผ่านการปรุงแต่งความหมายอย่างซับซ้อนและศักดิ์สิทธิ์พอที่จะ
ท าให้ปัจเจกได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุ นั่นคือระหว่างกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งกับการดื่มกาแฟแล้วน าเสนอผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ดีถึงรสนิยม (Taste) ของกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้ง 
และรสนิยมนี้ท าให้สามารถจ าแนกกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งว่ามีความแตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไปผ่าน 
การบริโภค (Consumption) ในชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่มีการด าเนินกิจกรรมการดื่มกาแฟ 
ในร้านกาแฟที่ชื่นชอบเป็นประจ าเพ่ือตอบสนองความสุขและความพึงพอใจ ท าให้ตรรกะในการดื่ม
กาแฟไม่ได้เป็นตรรกะแห่งการใช้ประโยชน์ (Logic of Utility) คือเพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกาย หากแต่เป็นตรรกะแห่งความแตกต่าง (Logic of Difference) ตามแนวคิดของ Baudrillard 
(n.d. cited in Kaewthep, 1998) ท าให้กลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งมีรสนิยมที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนหรือกลุ่ม
อ่ืน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการตั้งชื่อกิจกรรมการดื่มกาแฟของกลุ่มตนเองว่า “คาเฟ่ฮอปปิ้ง (Café 
Hopping)” และการตั้งชื่อให้กับแฮชแท็กหลายแบบที่ใช้ในการโพสต์รูปภาพ 
 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งที่มีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วน
บุคคลทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอาจมีความแตกต่างในรายละเอียดของรูปภาพที่ น าเสนอ 
กล่าวคือ กลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งในกรุงเทพฯ มักจะถ่ายภาพที่เน้นบรรยากาศภายในร้านกาแฟและภาพ
ของเครื่องดื่ม โดยเป็นร้านที่มีความสวยงามของการตกแต่งร้าน รวมทั้งต้องการสื่อสารว่ามีร้านกาแฟ
ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการหรือรสนิยมของตนเองได้ เป็นการบ่งบอกว่าการใช้ชีวิตใน
กรุงเทพฯ ก็มีสถานที่ที่สามารถท ากิจกรรมในช่วงเวลาว่างได้อย่างมีความสุข ในขณะที่คาเฟ่ฮอปปิ้งซึ่ง
อยู่ต่างจังหวัด จะมีข้อได้เปรียบในด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของร้านกาแฟซึ่งไม่ได้อยู่เพียงในอาคาร



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 15 No. 3 (September – December 2021) 

  
 

268 

เท่านั้น แต่ยังมีร้านที่มีบรรยากาศภายนอกร้าน เช่น ไร่ชา ทุ่ งนา ที่มีความสวยงามและถูกน าเสนอ
ผ่านภาพถ่าย รวมทั้งบางส่วนได้น าจุดเด่นของอาหารประจ าจังหวัดนั้น  ๆ มาน าเสนอเช่นกัน ดัง
ตัวอย่างจากภาพที่ 4  
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมระหว่างกลุ่มคา

เฟ่ฮอปปิ้ งในกรุงเทพฯ ที่ติดแฮชแท็ก #cafehoppingbkk กับกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้ งใน
ต่างจังหวัดที่ติดแฮชแท็ก #cafehoppingchiangmai  

ที่มา: Instagram (2020) 
 
 การที่กลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกันตามที่กล่าวมา เป็นผลมาจากการที่บุคคลเมื่อมีการรวมกลุ่มกันในสื่อสังคม
ออนไลน์ สมาชิกกลุ่มจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร น ามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ 
(Bonding) และเกิดความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้ง ส่งผลให้เกิดทุน
ทางสังคม (Social Capital) ในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุนทางสังคมดังกล่าวได้ส่งผลโดยตรงต่อ
การสร้างอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มขึ้นมา (Ho & Lin, 2016) สอดคล้องกับการศึกษาของ Prasitwisate 
(2014) ที่พบว่า การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์
และเกิดทุนทางสังคมออนไลน์ 3 ลักษณะ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความไว้วางใจ และการ
ตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งทุนทางสังคมออนไลน์ที่เกิดข้ึนจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ดีขึ้นตามมา กล่าวคือเกิดการรับรู้และเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ดีขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า  
การที่กลุ่มคาเฟ่ฮอปปิ้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีอัตลักษณ์ในระดับกลุ่มที่น าเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน เกิดจากการที่แต่ละกลุ่มมีทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้ค่านิยมและบรรทัดฐานในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามมา ดังจะเห็นได้จากรูปแบบ
การน าเสนอของคาเฟ่ฮอปปิ้งทั้งสองกลุ่มท่ีเน้นจุดในการน าเสนอแตกต่างกัน 
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สรุป 
 คาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยที่มีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใช้อ านาจ  
ในการครอบครองทรัพยากรที่ตนเองมี ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย พ้ืนที่ของสื่อสังคมออนไลน์ เวลา ทุน 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม น าไปสู่การประกอบสร้างกลายเป็นอัตลักษณ์ทั้งใน
ระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม อ านาจในการครอบครองและแสดงออกมาดังกล่าวบ่งบอกได้ดีถึงรสนิยม 
(Taste) ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทย ท าให้เห็นถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิต ค่านิยมทางสังคม 
เงื่อนไขของการด าเนินชีวิต ตลอดจนอุดมการณ์ชุดต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องผ่านการน าเสนอในสื่อ
สังคมออนไลน์ นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งยังน ามาซึ่งการเกิด
ทุนทางสังคม และส่งผลโดยตรงต่อการสร้างอัตลักษณ์ตามมา โดยคาเฟ่ฮอปปิ้งมีการประกอบสร้าง  
อัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาใหม่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวตนที่ต้องการ
น าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ตัวตนนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งและได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม ท าให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มของตนเองออกจากบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่ได้มี
กิจกรรมในการบริโภคกาแฟตามแบบฉบับของคาเฟ่ฮอปปิ้ง (Jenkins, Zaher, Tikkanen, & Ford, 
2019) ด้วยเหตุนี้ อัตลักษณ์ท่ีสร้างข้ึนจึงมีความลื่นไหลไปตามช่วงเวลาและบริบทในขณะนั้น   
 ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้คาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทยได้สื่อสารอัตลักษณ์และรสนิยม
ของตนเองได้อย่างชัดเจนและแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน คือคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ที่น ามาใช้ 
กล่าวคือ สื่อสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนที่ที่บุคคลมีอ านาจในการใช้เพ่ือนิยาม ก าหนดขอบเขต และแก้ไข
ความเป็นตัวตน (Self) ผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยตนเองเพ่ือสร้างการยอมรับในสังคม ส่งผลให้ผู้ใช้งานมี
ความกระตือรือร้นในการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อทางเลือกในการน าเสนอตนเอง สื่อสังคม
ออนไลน์มีคุณสมบัติที่ท าให้เวลาและระยะทาง (Time and Distance) ไม่มีความส าคัญอีกต่อไป 
บุคคลมีอิสระทางความคิดในการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาตามความต้องการ (Williams & 
Zenger, 2012) และสื่อสารเนื้อหาสารที่ออกแบบด้วยตนเองไปยังกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การสื่อสาร นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังมีบทบาทที่เป็นทั้งเครื่องมือประกอบสร้าง 
(Construct) ธ ารงรักษา (Maintain) และต่อรอง (Negotiate) อัตลักษณ์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งตลอดเวลา 
(Fina, 2011 cited in Kaewthep et al., 2012) จึงกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ที่น าเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร นั่นคือ กระบวนการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้คาเฟ่ฮอปปิ้งมีการน าเสนออัตลักษณ์ทั้งในระดับปัจเจกและในระดับกลุ่ม (Jenkins et al., 2019) 
โดยเป็นการสื่อสารผ่านภาษา (Language) สัญญะ (Sign) และสัญลักษณ์ (Symbol) ที่คาเฟ่ฮอปปิ้ง
เลือกใส่เข้าไปในรูปภาพและข้อความที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ 
 การน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคาเฟ่ฮอปปิ้งในประเทศไทย เป็นสิ่งที่บ่ง
บอกได้ว่า การเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้การสื่อสารเรื่องอาหารเกิดการปรับตัวขึ้น และมี
ข้อดีต่อผู้ใช้งานที่สามารถขยายช่องทางการสื่อสารได้มากกว่าเดิม ส่งผลให้คาเฟ่ฮอปปิ้งสามารถใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นพ้ืนที่ในการแบ่งปันข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกาแฟและร้านกาแฟ รวมทั้งรูปภาพ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
ของคนในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนผู้ รับสาร (Receiver) ให้กลับมาเป็นผู้ส่งสาร (Sender) และ 
ช่วยตอกย้ าความสัมพันธ์ของ “การสื่อสาร” กับ “อาหาร” ว่าไม่สามารถแยกจากกันได้ (Kaewthep, 
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Ninphung, & Jenjad, 2013) ดังนั้น จ านวนบุคคลที่จะประกอบสร้างตัวเองให้มีพฤติกรรมแบบ  
“คาเฟ่ฮอปปิ้ง (Cafe Hopping)” หรือกลุ่มคนที่น าเสนออาหารประเภทอ่ืน ทั้งในประเทศไทยและทั่ว
โลกจึงมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องภายใต้สังคมแบบบริโภคนิยม (Consumerism) 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีลักษณะเป็นสังคมผู้สูงอายุและในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับบทบาท
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีเพิ่มมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร โดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมจากการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแนวทางใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคลอื่นเนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นของผู้สูงอายุ ซึ่งการคงความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนั้นหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการสนับสนุนการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป 
 
ค าส าคญั 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้สูงอาย ุคุณภาพชีวิต 
 

ABSTRACT 
 At present, Thailand is characterized by an “aging society” and in 2021 will 
enter “aged society”. Therefore, many departments turn to focuses on developing and 
enhancing the lives of the elderly.  This demographic change has coincided with the 
increasing role of Social Network Sites (SNSs) in communication and the use of social 
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network sites among the elderly continuously increases. The purpose of this article is 
to study and review literature from past research on the relationship between the use 
of social network sites and the quality of life of the elderly. The researcher synthesized 
data from literature review and offers a guideline for using social network sites to 
promote quality of life among the elderly.  The results of literature review showed 
that the use of social network sites associated with constant interactions between 
elderly and other people, as it is one of the ways that reduce limitation of 
communication with others of the elderly. For elderly, maintaining social relationships 
is key factor in quality of life. Therefore, the affiliates and related person can use social 
network sites to promote quality of life among the elderly in order to support the 
appropriate use of social network sites in elderly. 
 
Keywords 
 Social Network Sites, Elderly, Quality of Life 
 
บทน า 
 “ผู้สูงอายุ” เป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยจากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติพบว่า ประชากรผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวในช่วง 
ปี ค.ศ. 2013-2050 (World Health Organization, 2017; United Nations, 2013) ส่วนในประเทศ
ไทยจากสถิติในปีพ.ศ. 2560 มีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจ านวน
ของประชากรสูงอายุดังกล่าวจะส่งผลให้ภาระพึ่งพิงสูงขึ้นโดยพบว่า อัตราส่วนภาระพึ่งพิงระหว่าง
ประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุในปี 2563 เท่ากับวัยแรงงาน 3.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คนและ 
ในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นวัยแรงงาน 2.4 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน และมีแนวโน้มที่จะมีประชากรสูงอายุ
เพิ่มขึ้นทุกปีจึงสามารถประมาณการณ์ได้ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์  
ในปี พ.ศ. 2564 (Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute, 
2017) ซึ่งจ านวนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ท าให้ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญมากขึ้นต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (Quality of life) ในประชากรกลุ่มนี้ 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของประชากรซึ่งท าให้สังคมเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้นเกิดขึ้น
พร้อมกับการกลายเป็นสังคมยุคดิจิตอลจึงสามารถกล่าวได้ว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network Sites: SNS) เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่ม
รวมถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ จากการส ารวจของ The Pew Research Center’s Internet & American 
Life Project พบว่า การใช้งานระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี เป็นช่วงอายุที่มี
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และผู้สูงอายุจ านวนร้อยละ 76 มีการใช้งานระบบออนไลน์เป็น
ประจ าทุกวัน (Zickuhr & Smith, 2012) สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุ
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ในประเทศไทยที่พบว่า ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2561 โดยมีผู้สูงอายุที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเกือบ
สามเท่า (National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society, 2018)  
 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผู้สูงอายุมีกับครอบครัวและกลุ่มทางสังคม
ที่ใกล้ชิด (Erickson, 2011) แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อจ ากัดของการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุแล้วจะพบว่า การมีข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ เพิ่มขึ้นท าให้
ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางสังคมลดลงจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มที่จะมีความรู้สึกว้าเหว่เพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจในชีวิตลดลง (Lin & Chou, 2013) ดังนั้น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยผู้สูงอายุให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลใกล้ชิดได้จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งส าหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุมีประโยชน์ในแง่ของการลดความรู้สึกว้าเหว่และท าให้ผู้สูงอายุมีการ
ติดต่อสื่อสารทางสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและพบว่า การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Haris, Majid, Abdullah, & 
Osman, 2014; Kiel, 2005; Bahramnezhad, Chalik, Bastani, Taherpour & Navab, 2017)  
 อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยัง
มีการรวบรวมข้อมูลจากผลการวิจัยในประเด็นพฤติกรรมการใช้ระบบออนไลน์และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุและผลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อคุณภาพชีวิตไม่มาก
นัก และยังขาดการสังเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
น าข้อมูลไปใช้ในแง่ของการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยจึงท าการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นดังกล่าวและน าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้
ในการสังเคราะห์แนวทางในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป 
 
พฤติกรรมการใช้ระบบออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

ระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตจัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและมีการใช้ระบบออนไลน์ในบุคคลทุกช่วงอายุโดยในกลุ่มผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มผู้ใช้ระบบออนไลน์ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในการนิยามค าว่าผู้สูงอายุมีการก าหนด
ช่วงอายุของผู้สูงอายุไว้อย่างกว้าง ๆ โดยในประเทศพัฒนาแล้วผู้สูงอายุจะหมายความถึงบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 60-65 ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลที่มีการเกษียณอายุจากการท างานประจ าโดยเป็นผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการบ านาญจากรัฐบาล แต่ส าหรับประเทศที่มีความจ ากัดทางด้านทรัพยากรภายในประเทศอาจ
มีการก าหนดช่วงอายุที่ต่างไปซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อจ ากัดทางการแพทย์โดยในกลุ่มนี้จะก าหนดว่า
ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งการจะก าหนดว่าวัยสูงอายุเริ่มต้นเมื่อบุคคลอายุเท่าใด
นั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  (World Health 
Organization, 2010)  ดังนั้นหากพิจารณาจากนิยามดังกล่าวจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะหมาย
รวมถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป การส ารวจพฤติกรรมการใช้ระบบออนไลน์และเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีการส ารวจในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปทั้งในบริบทของต่างประเทศ
และในประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แบ่งกลุ่มการใช้งานระบบออนไลน์ตาม Generation 
โดยกลุ่มที่จัดว่าเป็นผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่ม Generation Baby Bloomer ที่มีอายุระหว่าง 54-72 ปี 
(Electronic Transactions Development Agency, 2018)  

จากการส ารวจของ The Pew Research Center’s Internet & American Life Project 
พบว่า การใช้งานระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2008 มีผู้สูงอายุใช้งานระบบออนไลน์ร้อยละ 38 และในปี 2011 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41 จนกระทั่งในปี 2012 มีผู้ใช้งานร้อยละ 53 ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี 
เป็นช่วงอายุที่มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และผู้สูงอายุจ านวนร้อยละ 76 มีการใช้งาน
ระบบออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน นอกจากนี้การส ารวจความเป็นเจ้าของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ซึ่งใช้
ในการเข้าถึงระบบออนไลน์พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) ใช้สมารท์โฟน (smart phone)  
ในการเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ต (Zickuhr & Smith, 2012) และจากการส ารวจของ Link age 
connect technology survey พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2016 และปี 2019 ผู้สูงอายุเป็น
เจ้าของสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการส ารวจในปี 2016 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 
65-69 ปี เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 61 และในปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72 ในปี 2016
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 70-74 ปี เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 54 และในปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็น  
ร้อยละ 81 ในปี 2016 ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 75-79 ปี เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 53 และใน 
ปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2016 ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 80-84 ปี เป็นเจ้าของสมารท์โฟน
ร้อยละ 27 และในปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และในปี 2016 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป  
เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 19 และในปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77 โดยในการส ารวจปี 2019 
แบ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มอายุ 85-89 ปี เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 50 และกลุ่มอายุ 90-94 ปี  
เป็นเจ้าของสมารท์โฟนร้อยละ 27 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของการเป็นเจ้าของสมารท์โฟนของผู้สูงอายุระหว่างปี 2016 และปี 2019 
 

อายุ (ปี) ผลการส ารวจปี 2016 (ร้อยละ) ผลการส ารวจปี 2019 (ร้อยละ) 
65-69 61 72 
70-74 54 81 
75-79 53 80 
80-84 27 65 

85 ปีขึ้นไป 19 77 
ที่มา : Link age connect technology survey (2019) 
 

ส่ วนในประเทศไทย  National Statistical Office Ministry of Digital Economy and 
Society (2018) ได้ท าการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  
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พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 พบว่า ในกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 

ปี พ.ศ. ร้อยละของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
2559 6.0 
2560 6.54 
2561 11.83 

ที่มา : National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society (2018) 
 

นอกจากนี้จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีพ.ศ. 2561 พบว่า 
กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 54-72 ปี มีจ านวนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยระหว่างวัน
ท างาน 8 ชั่วโมง 21 นาทีต่อวัน และระหว่างวันหยุด 8 ชั่วโมง 26 นาทีต่อวัน และกิจกรรมในระบบ
ออนไลน์ที่คนกลุ่มนี้ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram  (ร้อยละ 84.7) รองลงมาคือ การรับส่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และการพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์เช่น Line, Facebook Messenger, Face time (ร้อยละ 75.1) ตามล าดับ 
และพบว่ากิจกรรมออนไลน์ที่ใช้เวลาในการเข้าถึงมากที่สุดคือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Electronic Transactions Development Agency, 2018) ซึ่งจากสถิติการใช้งานดังกล่าวจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการใช้งานระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
จ านวนการใช้งานระบบออนไลน์เฉลี่ยต่อวันสูงมากทั้งในวันท างานและวันหยุด และจากการศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ของ Buntadthong 
(2015) พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับพึงพอใจมากและ
ผู้สูงอายุมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ได้แก่ Facebook, Twitter และ Line โดยแรงจูงใจในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  Tirakoat และ 
Polnigongit (2018) ซึ่งพบว่า วัตถุประสงค์หลักของการใช้ระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุ คือ เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและผู้รู้ และการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพอนามัยด้วยโปรแกรม Facebook 
โ ด ย  National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society (2018) พบว่ า 
อุปกรณ์ที่กลุ่มบุคคลอายุ 50 ปีขึ้นไปใช้ในการเข้าถึงระบบออนไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ  
(ร้อยละ 85.3) และมีความถี่ในการใช้ระบบออนไลน์ 5-7 วันในสัปดาห์ร้อยละ 87.3  

ส าหรับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network sites) ของผู้สูงอายุนั้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นว่า การใช้ระบบงานออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้และมีการ
เข้าถึงมากที่สุดและใช้เวลาในการท ากิจกรรมออนไลน์มากที่สุดคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram และ Line (Electronic Transactions Development Agency, 
2018)  โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ  
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Buntadthong (2015) พบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจสูงที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อ 
สื่อสารและแรงจูงใจที่เกี ่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ การช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การสามารถโต้ตอบสื่อสารกันอย่างอิสระไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและ
เวลาใด และประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกระแสแฟชั่นในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการวิจัยจ านวนหนึ่งที่พบว่า วัตถุประสงค์ส าคัญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ของผู้สูงอายุคือ การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน การใช้เพื่อหาข้อมูลด้านสุขภาพ
หรือข้อมูลที่ตนสนใจ การใช้เพื่อความบันเทิงและติดตามข่าวสาร การใช้เพื่อเข้าสังคมทั้งในลักษณะ
ของการสร้างเพื่อนใหม่และการคงความสัมพันธ์ ตลอดจนการใช้เครือข่ายทางสังคมเพื่อเป็นแหล่ ง
สนับสนุนทางสังคมลักษณะหนึ่ง (Tirakoat & Polnigongit, 2018; Siriwong & Unhalekjit, 2017; 
Goswami, Kobler, Leimeister & Krcmar, 2010; Kanayama, 2000) โดยทั่วไปแล้วการใช้สื่อ
ออนไลน์ (Social media) ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้
ผู้สูงอายุได้มีการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น (Lin & Chou, 2013) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกถึงการเชื่อมโยง
ทางสังคมและมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ิมมากขึ้น (Leist, 2013) 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพื่อนเป็นหลัก นอกจากนี้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือด้านความบันเทิงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแรงจูงใจหนึ่งในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ใช้การติดต่อสื่อสารด้วยการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เนื่องจากเหตุผลในด้านความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและความรู้สึก
ยุ่งยากในการใช้ค าสั่งบนแอปพลิเคชั่น แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (focused 
group) ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า หากมีการให้ความมั่นใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยมีการสอนการใช้
งานและมีคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และยินดีที่จะทดลองใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Goswami, 
Kobler, Leimeister, & Krcmar, 2010)  ส่ วนในประ เทศไทยจากการส ารวจของ  National 
Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society (2018) พบว่า ปัญหาที่ผู้สูงอายุมัก
พบในการใช้ระบบงานออนไลน์ ได้แก่ การถูกรบกวนจากปริมาณของโฆษณาออนไลน์ (ร้อยละ 79.5) 
ความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 72.4) และความรู้สึกไม่มั่นใจว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 45.5) จากข้อมูลด้านปัญหาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และระบบงาน
ออนไลน์ของผู้สูงอายุจะเห็นว่าเป็นปัญหาเกิดจากทั้งการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการใช้งาน
ออนไลน์และการมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบงานออนไลน์ที่จ ากัดซึ่งทั้งสองส่วนเป็นสิ่งที่
สามารถส่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยังคงสามารถเล็งเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการใช้งานและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อใช้
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งานระบบดังกล่าว ดังนั้นหากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุจึงควร
มีการพัฒนาลักษณะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุต่อไป 

ผลของการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีตอ่คุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งของชีวิต

ตนเองภายใต้บริบทของสั งคม วัฒนธรรมและระบบคุณค่าของกลุ่มที่บุคคลเป็นสมาชิก  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และการให้ความส าคัญของบุคคลนั้น ดังนั้น
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงหมายความถึงความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการด าเนิน
ไปของสังคมและตัวตนของบุคคลนั้น (World Health Organization, 1993) ส่วนองค์การยูเนสโก 
(UNESCO, 1993) ได้ให้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตว่าหมายถึง ระดับความเป็นดีอยู่ดีของ
สังคม และระดับความพึงพอใจในประเด็นความต้องการที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ คุณภาพชีวิตจึงเป็น
ระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในการ
ด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม จากความหมายดังกล่าวผู้เขียนให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสภาวะของตนเองทั้งในด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม โดย
บุคคลมีความพึงพอใจในสภาวะดังกล่าวอันเนื่องมาจากการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง การมีสภาพจิตใจ
ที่สมบูรณ์และการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของตนเอง 

โดยคุณภาพชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับระดับของการมีชีวิตที่ดีและการมีสุขภาวะที่
ดีทั้งในด้านร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมของบุคคล (Baernholdt, 
Hinton, Yan, Rose, & Mattos, 2012) ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคลจึงได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว เพื่อน และบุคคลใกล้ชิดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Bahramnezhad, Chalik, Bastani, Taherpour & Navab (2017) ที่พบว่าการมีความสัมพันธ์
อันดีกับครอบครัว เพื่อนและบุคคลอื่นในสังคมของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุ โดยความสัมพันธ์อันดีนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายุรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ตนเองกับเครือข่ายทางสังคมของตนและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม ได้รับความรัก
และการยอมรับจากบุคคลอื่น ตลอดจนได้รับความเคารพและมีคุณค่ากับบุคคลอื่น (Fu, Anderson, 
Courtney, & Hu, 2007) สอดคล้องกับการศึกษาระยะยาวของประเทศอังกฤษในผู้สูงอายุที่พบว่า 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีการติดต่อ
บ่อยครั้งมากขึ้นกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน (Netuveli, Wiggin, Hildon, Montgomery, and Blane, 
2006) ในทางตรงข้ามผลการวิจัยพบว่า หากผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลดลงจะสัมพันธ์กับ
การมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงด้วย (Morita, Takano, Nakamura, Kizuki, & Seino, 2010) ทั้งนี้หาก
พิจารณาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุดังข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์
หลักในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุคือการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนและบุคคล
ใกล้ชิด ดังนั้นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เพิ่มความถี่ในการติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดให้กับผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นวิธีการที่ช่วยลดผลกระทบของข้อจ ากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่มีต่อการมีส่วนร่ว ม 
ในกิจกรรมสังคมของผู้สูงอายุโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเสมือนการสร้างพื้นที่ให้กับ
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ผู้สูงอายุในการแสดงความเป็นตัวของตัวเองและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของตนและความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ช่วยลดความรู้สึกสึกว้าเหว่ และเพิ่มการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มและความรู้สึกเช่ือมโยงทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ 

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ผู้เขียนอธิบายถึงผลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดคุณภาพชีวิตของ Brown, Bowling, และ Flynn (2004) ดังนี้ 
ระบุว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว
และผู้อื่น คุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตด้านความเชื่อทางศาสนาและจิต
วิญญาณ คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอิสระและความเป็นตัวเอง คุณภาพชีวิตด้านสังคมและกิจกรรม
ยามว่าง คุณภาพชีวิตด้านการเงินและเศรษฐานะ และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านได้ดังนี้ ในด้าน
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและผู้อื่น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครอบครัวและบุคคลอื่นจากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอผ่านการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Putnam, 2000) ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกผูกพัน
ใกล้ชิดทางสังคมและสามารถแสดงพฤติกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดของตนเอ งกับ
ครอบครัวและเพื่อนสนิทได้ เช่น การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ การให้ก าลังใจ การแบ่งปันกิจกรรมที่
ตนเองท ากับเพื่อนและครอบครัว โดยสิ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะทางอารมณ์ 
(Emotional well-being) ของผู้สูงอายุ (Subrahmanyam et al., 2008) ในส่วนของคุณภาพชีวิต
ด้านความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณนั้นผู้สูงอายุเชื่อว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศาสนาซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นผู้สูงอายุ
จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถท ากิจกรรม
ดังกล่าวกับบุคคลอื่นที่ผู้สูงอายุต้องการจะสื่อสารได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการอย่างไร้ขอบเขตซึ่ง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอิสระและความเป็นตั วเองของผู้สูงอายุได้ (Haris, Majid, 
Abdullah, & Osman, 2014) และส าหรับคุณภาพชีวิตด้านสังคมและกิจกรรมยามว่างพบว่า การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเพื่อการมีสัมพันธภาพทางสังคมและ  
เพื่อความบันเทิงได้ในหลายลักษณะ เช่น การแชทกับเพื่อน การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต การเขียนเล่าเรื่องราวของตนเอง 
และการแบ่งปันกิจกรรมของตนเองกับผู้อื่น (Plaza, Martin, Martin, & Medrano, 2011) ในส่วน
ของคุณภาพชีวิตด้านการเงินและเศรษฐานะ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ท างานหลังจากเกษียณเพื่อหารายได้ให้แก่ตนเอง และยังใช้ในการแลกเปลี่ยน /ค้นหาข้อมูลด้าน
สุขภาพซึ่งท าให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้มากขึ้นจึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (Haris, Majid, Abdullah, & Osman, 2014)  

จากการทบทวนวรรณกรรมดังข้างต้น จะเห็นว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด พื้นที่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถติดต่อกับผู้คนเหล่านี้ได้อย่างอิสระโดยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทั้งนี้ประโยชน์  
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ในทางอ้อมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อผู้สูงอายุคือ เมื่อผู้สูงอายุมีโอกาสในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่นมากขึ้นจะท าให้ผู้สูงอายุมีรู้สึกว้าเหว่ลดลง และช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สุงอายุเกิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) 
อันเนื่องมาจากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ส าเร็จและสามารถจัดการกับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ด้วย
ตนเอง (Leist, 2013) สอดคล้องกับ Boonmeesrisa-nga & Sodchuen (2017) ที่ได้ท าการศึกษา
ความส าคัญของการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า การใช้สื่อ
โซเซียลมีเดียในกลุ่มผู้สูงอายุมีความส าคัญส าหรับผู้สูงอายุเนื่องจากสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ของบุตรหลานกับผู้สูงอายุและท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองได้อยู่ใกล้ชิดลูกหลาน
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดียตั้งแต่ขั้น
พื้นฐาน ซึ่งผลทางบวกของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การมีสุข
ภาวะทางจิตที่ดีและน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุได้ในที่สุด  และ Yaree & See Kiew 
(2019) ระบุว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก็
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ รวมทั้งยังท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโดยเป็นอีก
หนึ่งช่องทางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารให้ค าปรึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ Information 
and communication technologies (ICTs) ระบุว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ
นั้นมีผลต่อการช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกจากสังคม ลดความรู้สึกว้าเหว่และเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยง
ทางสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุได้ (Zhou, 2018) สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุ (Ihm & Hsieh, 2015) สอดคล้องกับ Sap-in & Khaoroptham (2017) ซึ่งได้วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อของผู้สูงอายุในประเทศไทยและเสนอข้อมูลว่า ผลกระทบในทางบวกของสื่อที่
มีต่อผู้สูงอายุคือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความรู้สึกสบายใจมากขึ้น ช่วยคลายความเหงา
และความคิดถึงลงได้  ดังนั้นการใช้สื่อที่เหมาะสมอาจช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้
แต่อย่างไรก็ตามส าหรับผู้สูงอายุบางกลุ่มอาจมีความกังวลต่อการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ทัศนคติทางลบต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์จากการศึกษาของ Xie, Watkins, 
Golbeck, และ Huang (2012) พบว่า ผู้สูงอายุมักมีความรู้สึกกังวลต่อการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนยีต่าง ๆ กังวลต่อความปลอดภัยของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์และมี
รับรู้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กันนั้นแตกต่างจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าจึง
อาจท าให้บุคคลที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วยบนโลกออนไลน์ละเลยมารยาททางสังคมที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความสัมพันธ์ต่างจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ต  
ของผู้สูงอายุอาจท าให้ผู้สูงอายุบางคนเสพติดอินเทอร์เน็ตซึ่งส่งผลทางลบต่อการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การท างาน  ความสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมโดยรวม และหากมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องจะท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายของผู้สูงอายุ เช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย คอ แขน 
หลัง และมีผลต่อสายตาของผู้สูงอายุ (Loipha, 2014) ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสามารถส่งผลในทางบวกต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้และในทางกลับกันหากผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็อาจท าให้
ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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นอกจากนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สรุปแนวทางในการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้สูงอายุทุกกลุ่มต่อไป  

แนวทางในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอาย ุ
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวทางส าหรับการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถานสงเคราะห์คนชรา  ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
และมูลนิธิเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น โดยผู้เขียนสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมดังข้างต้นได้ ดังนี้ 

1. การเตรียมพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

จากการส ารวจกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า โดยมากแล้วเกิดจากการ
ที่ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง  ๆ รวมถึงการใช้
แอปพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์  (Leist, 2013) ซึ่งการขาดความรู้ท าให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติต่อตนเอง
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางลบและรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามในการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เงื่อนไขแรกที่ส าคัญของ
การเริ่มต้นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ การมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการเข้าถึงระบบ  
อินเทอร์เนต ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้และการท างาน
ของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยการอธิบายหลักการของการท างานพื้นฐานทั่วไปของแอปพลิเคชั่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น Facebook Line และ Instagram เป็นต้น 
เพื่อช่วยลดความรู้สึกกังวลของผู้สูงอายุต่อการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและจะน าไปสู่การเริ่มต้นใช้งาน
ระบบออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้ควรค านึงถึงข้อจ ากัดด้านร่างกายบางประการของผู้สูงอายุด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสายตา หรือความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อเนื่อง 
จึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายตนเองแก่ผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วยเช่น ลักษณะการนั่งขณะใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ต่อครั้ง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น 
แว่นตัดแสงถนอมสายตาขณะใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่ง
ผลกระทบต่อผู้สูงอายุน้อยที่สุด 

2. การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การสร้างความมั่นใจแก่ผู้สูงอายุในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง ผู้สูงอายุจ านวนมากที่ไม่ใช้ระบบออนไลน์เนื่องจากความกังวลด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล (Xie, Watkins, Golbeck & Huang, 2012) ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือสิทธิในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของแต่ละแอปพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแอปพลิเคชั่นที่ตนเองรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานและยังท า
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ให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักและระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองบนระบบ
อินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุไปใช้ในทางที่ผิด  

3. ความรู้เฉพาะส าหรับการใช้งานส าหรับแอปพลิเคช่ันเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ส าหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแอปพลิเคชั่นนั้นจะมีหน้าที่และ

การใช้งานเฉพาะของแอปพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน ทั้ งนี้ส าหรับการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ในกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแสดงความคิดเห็นและการส่งข้อความส่วนตัวเท่านั้นและมีผู้สูงอายุ
จ านวนน้อยที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างเนื้อหา (content) และแบ่งปัน (share) เรื่องราวของ
ตนเองเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้การไม่มีผู้สอนความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเข้าถึงการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุ (Lee, Chen, & Hewitt, 2011) ซึ่งการสอนดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีในการสอนแต่สมาชิกในครอบครัวที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้อยู่แล้วถือเป็น
บุคคลส าคัญในการสอนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุโดยจะเป็นการกระตุ้นทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวทั้งแบบพบปะหน้ากันและเมื่อต้องห่างไกลกัน ดังนั้นการ
สอนความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นส่วนส าคัญของการเริ่มต้นใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ประสิทธิภาพในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ 

แนวทางดังที่ผู้เขียนเสนอในข้อ 1-3 นั้นเป็นแนวทางที่เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการเข้าถึงการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยหากผู้สูงอายุมีความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะที่ส าคัญ
ส าหรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วจึงจะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับและมีความรู้สึกมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะ
น าไปสู่การสามารถคงความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็นสื่อ อันจะน ามาสู่การมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุในที่สุด 
อย่างไรก็ตามในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุมีประเด็นที่ควรค านึงถึงดังนี้ 

1. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุเป็นเพียง
เครื่องมือหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้เพื่อคงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นครอบครัวและผู้ใกล้ชิดจะต้องค านึงอยู่เสมอว่าเครื่องมือดังกล่าว ไม่สามารถ
ทดแทนการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้ทั้งหมด  

2. แม้ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ แต่หากผู้สูงอายุใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากจนเกินไปก็สามารถส่งผลเสียต่อผู้สูงอายุได้ เช่น  อาจท าให้ผู้สูงอายุบาง
คนเสพติดอินเทอร์เน็ตซึ่งส่งผลทางลบต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และหากมีการใช้
งานอย่างต่อเนื่องจะท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายของผู้สูงอายุ เช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย คอ 
แขน หลัง และมีผลต่อสายตาของผู้สูงอายุ (Loipha, 2014) ดังนั้นครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด
จ าเป็นต้องมีการท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในปริมาณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากที่สุด 

3. จากผลการวิจัยของ Pew Research Center พบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับเศรษฐานะ
และระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ าจะมีการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เนตและเครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีระดับเศรษฐานะปานกลางถึงสูงและมีระดับการศึกษาสูงกว่า (Anderson & 
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Perrin, 2017) ดังนั้นการด าเนินงานในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหากมีการพิจารณาว่า
จะน าเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุด้วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีหรือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้จากข้อมูลต่าง ๆ ดังข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ของการน า
เครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิค SWOT ได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิค SWOT 
 
S : Strengths จุดแข็ง 
S1 ในบริบทสังคมไทยผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ชิดส่งผล
ให้ผู้สูงอายุเปิดรับวิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคคล
ใกล้ชิดโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
S2 ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 
S3 ผู้สูงอายุมีความเป็นอิสระในการเลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามความถนัดของตนเอง 
S4 ผู้สูงอายุส่วนมากมองเห็นประโยชน์ของการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
S5 เป็นช่องทางส าหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทางการ
เคลื่อนไหวในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 

W : Weaknesses จุดอ่อน 
W1 ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจขาด
โอกาสในการเข้าถึงการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
W2 ผู้สูงอายุขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ 
W3 ผู้สูงอายุไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยในการ
ใช้ระบบออนไลน์ 
W4 ศักยภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุในการ
เรียนรู้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ 

O : Opportunities โอกาส 
O1 ระบบออนไลน์ในประเทศไทยปัจจุบันรองรับ
การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
O2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุมีทิศทางที่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาใช้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
O3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

T  : Threats อุปสรรค 
T1 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดอุปสรรค
ในการเรียนรู้และการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์
และแอปพลิเคชั่นใหม่ของผู้สูงอาย ุ
T2 การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ
จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหากจะน าวิธีการ
ดั งกล่ าวมาเป็นสวัสดิการส่ วนหนึ่ งของ
ผู้สูงอาย ุ
T3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจขาดความเช่ือมั่น
ในการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
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สรุป 
 ผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยวัตถุประสงค์
ส าคัญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุคือ การติดต่อสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ดังนั้นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นเสมือน
เครื่องมือหนึ่งในการช่วยลดความรู้สึกว่าตนเองถูกกีดกันจากกิจกรรมทางสังคมและความรู้สึกว้าเหว่ที่
พบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมได้มากขึ้นอันน าไปสู่
ความรู้สึกถึงการเชื่อมโยงทางสังคม (Social connectedness) และช่วยลดความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้น
ในผู้สูงอายุ อันเป็นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้การมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีในช่วงวัยสูงอายุเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในผู้สูงอายุได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่องนั้นจะสามารถช่วยในการส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุได้ โดยแนวทางในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุควรเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
การสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการให้ความรู้เฉพาะ
เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดทักษะในการใช้งานด้วย
ตนเองต่อไป ทั้งนี้ควรค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุโดย
ไม่ให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 
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Nakhō̜n [The patterns of elderly for using social media in Bangkok]. In ka ̄n 
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บทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ควรมี
ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัดหรือความยาวระหว่าง 200 ถึง 250 ค า 
 บทคัดย่อภาษาไทย หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หัวข้อบทคัดย่อขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหา
บทคัดย่อขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย) 
5. ค าส าคัญ ค าส าคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 ค า 
 ค าส าคัญภาษาไทย หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วยเคาะ 1 ครั้ง 
 ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) หัวข้อค าส าคัญขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อหาขนาด 16 ตัวธรรมดา เว้นระหว่างค าด้วย Comma (,)   
6. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวธรรมดา บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และจัดพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน (กระจายแบบไทย)  
 หัวข้อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 16 ตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
หัวข้อย่อย ขนาด 16 ตัวหนา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล าดับหมายเลขต าแหน่ง ให้ 
Tab 0.75 เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง 
7. การจัดรูปภาพต้องพิมพ์รูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้รูปภาพให้บอกชื่อของรูปภาพและ
บอกแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย 
 รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ าเป็นเท่านั้น เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้น
ใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพให้จัดวางไว้ชิดริมซ้าย โดยวางไว้ใต้ภาพ ภาษาไทยใช้ค าว่า
ภาพที่ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Figure ตามด้วยหมายเลขภาพ ห่างจากค าว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้
ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดย
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ระบุค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมาย (:) แล้วเว้น 1 
ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1 แสดงรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

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

ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.09 0.73 มาก 
ด้านจุดประสงค ์ 4.06 0.64 มาก 
ด้านเนื้อหา 3.92 0.77 มาก 
ด้านสื่อ 4.07 0.73 มาก 
ด้านการวัดประเมินผล 4.31 0.64 มาก 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.60 .56 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.11 .70 มาก 

ตัวอย่าง รูปแบบภาพ 
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ตัวอย่าง รูปแบบตาราง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( =4.11)   
9. การจัดรูปแบบสมการ ต้องพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 
 
 

x2+7x+10   = 0 
10. เอกสารอ้างอิง หัวข้อเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) ขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ รายการอ้างอิงขนาด 16 ตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้แต่งชิดขอบซ้าย การอ้างภาพหรือ
ตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนใน
เนื้อหา ( In-Text Citation) และการเขียนเอกสารอ้างอิงขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รูปแบบ APA) โดยเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลเป็นอักษรโรมันตัวอ่านภาษาไทย แล้วจึงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง รูปแบบสมการ 



 298 

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

1. รูปแบบการพิมพ์ เอกสารอ้างอิ งให้ เขียนตามแบบ APA (American Psychological 
Association) 

2. รายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดย
จัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย 
และให้เรียงล าดับโดยยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อน-หลัง 

3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องท าให้เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน) 
และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […] 

4. การท าการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of congress 
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

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

การอ้างอิงในเนื้อหา 
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย

บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้  

 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Wiratchai, 1999; 2002) 
 
10. เอกสารอ้างอิงมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน 
ระบุนามสกุลของผู้แต่งและปี ค.ศ. ที่พิมพ์ตามด้วยอักษร a, b, c ตามที่ เรียงไว้ใน

บรรณานุกรม 
Jackson (2009a) ข้อความต่อมา Jackson (2009b) หรือ (Jackson, 2009a, 2009b) 
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รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 
 

หนังสือ (Book) 
รูปแบบ 
General Format 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนังสือที่ผู้แตง่เป็น
หน่วยงาน 

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

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

 Office of the Education Council. (2009). ʻēkkasān prakō̜p 
ka ̄nsō̜n chut wichākān phatthanā khwāmpen khrū 
wichāchīp sarup kāndamnœ̄n ngān kao pī khō̜ng 
kanpatirū ka ̄nsưksā ( Pho ̜̄.Sō̜. 2542 - 2551) 
[Operational summary report of 9 years by 
education reform (B.E. 1999-2008)]. 4th ed. Bangkok: 
V.T.C communication. 
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หนังสือแปล 
Book-Translated 

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

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

 Wongwanich, S. (2007). ka ̄npramœ̄nphon kān rīanrū nǣo 
mai [New assessment of learning]. (P. Sinlarat, 
Trans.) Bangkok: Chulalongkorn University Printing 
House. 

หนังสือที่มีบรรณาธิการ 
ผู้เรียบเรียง ผูร้วบรวม 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่หนังสือ./
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

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

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

บทหนึ่งในหนงัสือที่มี
บรรณาธิการ 
Chapter in A Book 

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

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

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

 Chatuthai, N. (2006). ʻOdō̜nō kap ʻutsa ̄hakam 
watthanatham: Kō̜ranī sưksā phlēng samainiyom 
[Adorno and cultural industry: The case study of 
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo nā læ ̄ 
lang watthanatham pō̜p [The review of popular 
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House. 
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วารสาร (Journal Article) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อ
วารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). kānphatthanā 
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān ri ̄anrū 
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 

บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). kānphatthanā 
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān ri ̄anrū 
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [The 
development of community - based programe on 
thai folklore in higher education]. Silpakorn 
Educational Research Journal. 8(1), 228-238. 
Retrieved from http://www.in.architextruez.net 

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

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./
ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Vanijaka, V. (2010, March 28). chai chana leknō̜i samrap 
khon sư ̄a dǣng [A small victory for the red shirts]. 
Bangkok Post. p. A1. 

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Rojsangrat, P. (2016). kānphatthanā rūpbæ ̄p ka ̄nso ̜̄n dōi 
chai kān khit chœ̄ng ʻō̜k bǣp pen thān phư ̄a 
sa ̄ngsan phonngā nathī pra ̄kot ʻattalak Thai 
samrap nisit naksưksā radap parinya ̄ bandit 
[Development of an instructional model using 
design thinking to create thai products identity for 
undergraduate students]. Doctoral dissertation. 
Chulalongkorn University. 
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เอกสารประชมุวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings) 
รูปแบบ 
General Format 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่องาน
ประชุม./(หน้า)./สถานที่พิมพ:์/หน่วยงานที่จัด. 

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

 Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (2015). 
Samatchā sukkhaphāp hǣng cha ̄t : khā ( mai ) 
khlư ̄an samkhan kwā khā khưn [National health 
assembly:One (not) important than moving up]. In 
Ngān prachum wichākān rư̄ang padiru ̄p rabop 
sukkhaphāp læ chīwit padirūp čhitsamnưk 
prachāthipatai nai ʻōkāt kao pīsamnakngān Khana 
Kammakān sukkhaphāp hǣng chāt [A meeting of 
the enlightenment and health system reforms in a 
nine-year of The National Health Commission office] 
(pp. 245-313). Nonthaburi: The National Health 
Commission Office. 

สื่อโสตทัศน ์ประเภท วีดิทัศน ์เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก ์
รูปแบบ 
General Format 

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

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

 Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity, 
and changes of adult life (Cassette Recording No. 
207-433-88A-B). Washington, DC: American 
Psychological Association. 



 306 

 Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed 
[CD]. New York, NY: Nonesuch Records. 

 Tourism Authority of Thailand. (2015). kānthō̜ngthīeo 
chœ̄ng Niwēt [Eco-tourism]. [CD]. Bangkok: Tourism 
Authority of Thailand.  

 
อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต ์(Website) 

รูปแบบ 
General Format 

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

ผู้แต่งเป็นคนไทย 
Thai Romanization 

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

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

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

รูปแบบ 
General Format 

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

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

  
 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิด
ของผู้ จั ดท า จึ ง มิ ใ ช่ ค วามรับผิ ดชอบของบัณฑิตวิ ทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

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


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ชือ่-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ชื่อ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ.......สาขาวิชาภาษาอังกฤษ............ชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ..........จังหวัดภาษาอังกฤษ............... 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ 
(Publication Ethics) 

 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

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

2. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ 

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

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

แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน   ซึ่งถือเป็นสิทธิและความ
รับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ไปแล้ว 
ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึน้ในระหว่างการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา 

8. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค าแนะน าแก่ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความ และควรปรับปรุง
ค าแนะน าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

9. บรรณาธิการควรท าให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับ 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 

1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากวารสารอื่น  

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

5. ผู้เขียนบทความจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการน ามาใช้ในบทความของตนเอง 
โดยให้ระบุ “ที่มา” เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น) 

6. ผู้เขียนจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา และ
ไม่น าเอกสารที่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหามาใส่ไว้ในรายการเอกสารอ้างอิง และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่
จ าเป็นอย่างเหมาะสม  

7. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความและกอง
บรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

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

9. ผู้เขียนบทความจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่
สอดคล้องกับข้อสรุป 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ 

1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องตรวจสอบก่อนว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความที่ประเมิน
หรือไม่ หากพบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธ
การประเมินบทความนั้น ๆ 

3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
ความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่มีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความ
เข้มข้นของผลงาน  หรือระบุผลงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลังประเมิน แต่
ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย  ผู้ประเมินไม่ควรใช้ความคิดเห็น
ส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่น าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง 
5. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้น

อื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจัดส่งโรงพิมพ์ 

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเนือ้หาและพิจารณา
เสนอผูท้รงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผูเ้ขียนปรับแก้ 

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วัน) 

ตรวจบทความที่ไดร้ับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนนิงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา
อ่านบทความ (ใหเ้วลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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